KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.12.2014–07.12.2014
Mhp Sarıoğlan Akkışla İlçe Kongreleri Yapıldı
Geçtiğimiz günlerde kongre takvimini açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi, Pazar günü
Sarıoğlan ve Akkışla İlçe Kongrelerini yaptı. Her iki ilçede ilçe başkanlığı değişikliğine giden
MHP’de Sarıoğlan İlçe Başkanlığına Bahtiyar...
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Geçtiğimiz günlerde kongre takvimini açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi, Pazar günü
Sarıoğlan ve Akkışla İlçe Kongrelerini yaptı. Her iki ilçede ilçe başkanlığı değişikliğine giden
MHP’de Sarıoğlan İlçe Başkanlığına Bahtiyar Yamanyaşar, Akkışla İlçe Başkanlığına
Mustafa Görgün seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Kongrelerine Sarıoğlan ve Akkışla ilçeleri ile devam etti.
Sarıoğlan Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen ilçe kongresine Milliyetçi Hareket
Partisi Grupbaşkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu, Milliyetçi
Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Özvatan
Belediye Başkanı Halit Özdemir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Kocasinan
İlçe Başkanı Serkan Tok, Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, Bünyan İlçe Başkanı
Abdulkadir Yalçın, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
Sarıoğlan İlçe Genel Kurulunda Divan Başkanlığını Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş
yaparken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Sarıoğlan
İlçe Başkanı İsmet Soydan tarafından Faaliyet ve Mali raporlar okundu.
Faaliyet ve Mali raporların okunmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı
Dr. Devlet Bahçeli’nin ilçe kongrelerine gönderdiği mesaj okundu. Genel Kurulda ilk sözü
alan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Mahalli idareler seçimlerinde gayretli
çalışmalar neticesinde başkanlığa seçildiğini belirterek, göreve geldiklerinde borçlu bir
belediye devraldıklarını ifade etti. 8 milyon TL borçla aldıkları Sarıoğlan ve Belde
Belediyelerin borçlarının yarısı 8 aylık çalışmalar neticesinde ödediklerini söyleyen Yıldız,
“Bizler MHP’li Belediye nasıl olur, nasıl hizmet yapılır herkese göstereceğiz” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke yaptığı konuşmada ülke de yaşanan
olumsuzları 2004 yılında hazırlanan kitapçıkta anlattığını belirterek sözlerine şöyle devam
etti;
“Türkiye süratle bir bilinmeye doğru gitmekte. Bu bilinmeyenin ne olduğu Sayın Genel
Başkanımız 2004 senesinde hazırlamış olduğu kitapçıkta madde madde izah etmişti. Bu
kitapçık ülkemizdeki askeri yetkililere, STK başkanlarına gönderilmişti. Bunun adı ikaz
mektubu idi. Bu ikazın 2004 yılında yapılmış olması, bugün gelinen 2014 yılı sonunda Sayın
Genel Başkanımızın, Milliyetçi Hareket Partisinin kaleme aldığı söylemlerin hepsinin tek tek
zuhur ettiği karşımızda."

İL BAŞKANI EKE “ AKP’NİN DERDİ ÜLKEYİ BÖLDÜRMEK Mİ?
Ekonomik ve İç politikada hükümetin büyük yanlışlıklar içerisinde bulunduğu belirten İl
Başkanı Mete Eke; "Doğu ve güneydoğu’da teröristlerle mücadele yerine müzakere yöntemi
edilmiş, PKK bulduğu cüretle, bölgede teröristler vergi adı altında haraç almış, hatta devletin
polisini tutuklanma söylemlerini beraberinde getirmiştir. Şimdi hükümete şunu sormak lazım!
Sizin derdiniz; insanları birbirine mi düşürmek mi, ülkeyi böldürmek mi?“ diye konuştu
Dış politika da Suriye’de sorununa da değinen MHP İl Başkanı Mete Eke, “ Kayseri’de 20 bin
Suriyeli insan bulunuyor, bu insanlar 500 TL’ye sigortasız olarak Organize Sanayindeki
fabrikalarda çalıştırılıyor bu nedenle de kendi insanlarımız işsiz kalıyor, bizim
hemşerilerimizin günahı nedir? dedi.Salonu dolduran partililere seslenen İl Başkanı Mete Eke,
12 yıllık AKP döneminde Askeri Birliklerden Türk Bayraklarının indirildiğini, Ne Mutlu
Türküm Diyene levhalarının kaldırıldığını, Devlet kurumlarından TC ibarelerinin indirildiğini
söyledi.Milliyetçi Hareket Partisi Grupbaşkanvekili ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu
yaptığı konuşma da “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Tunceli
ziyaretinde Ankara’da ne konuştuysa Tunceli’de de aynı şeyi konuşmuştur. Ancak Başbakan
halen tahrik edeci açıklamalara devam etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin her
yerine gider, burası bizim topraklarımız” dedi. Biz devlet adamlığını ortaya koyan insanları
birbirine düşürmeyen anlayış içerisinde bir partiyiz” dedi.Olağan Genel Kurulda Mahalli
İdareler Seçimleri kazanan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’a ve ilçe başkanı
İsmet Soydan’a teşekkür plaketi verildi.Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. İki
listenin yarıştığı Genel Kurulda İlçe Başkanı adaylarından Bahtiyar Yamanyaşar 81 oy alırken
diğer aday Mustafa Baydan ise 60 oy aldı. Sarıoğlan İlçe Başkanlığına aldığı 81 oy ile
Bahtiyar Yamanyaşar seçildi.Sarıoğlan ilçe kongresinin ardından Akkışla İlçesine geçilerek,
Milliyetçi Hareket Partisi Akkışla İlçe Teşkilatının 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Parti
binasında gerçekleştirilen genel kurulda İlçe Başkanı Yüksel Yüce tarafından faaliyet ve mali
raporları okudu. Okunan raporlar oy birliği kabul edildi. Raporların okunmasının ardından İl
Başkanı Mete Eke ve Kayseri Milletvekili Prof.Dr Yusuf Halaçoğlu birer selamlama
konuşması yaptı. Siyasi konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Akkışla İlçe Başkanlığına
delegelerin tamamının oyunu alan Mustafa Görgün seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9807.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri’de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Kişi
Yaralandı
Kayseri’de dün akşam meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı ile Yeni Sanayi Mahallesi 74. Sokak
kavşağında meydana gelen trafik kazasında, A.S.’nin kullandığı...
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Kayseri’de dün akşam meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı ile Yeni Sanayi Mahallesi 74. Sokak
kavşağında meydana gelen trafik kazasında, A.S.’nin kullandığı 66 DN 805 plakalı otomobil
ile B.Ç.’nin kullandığı 38 RK 403 ve S.P.’nin kullandığı 66 DN 273 plakalı otomobilin
çarpıştığı öğrenildi.
Meydana gelen trafik kazasında 66 DN 805 plakalı otomobilde bulunan D.S. ile R.S., 38 RK
403 plakalı otomobilde bulunan Ç.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9808.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayserispor, Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul’a
Gitti
PTT 1. Lig’in ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe
ile mücadele edecek. Sarı-Kırmızı ekip yarın oynanacak maç için Kayseri’den, İstanbula yola
çıktı.Lig’in 11. haftası’nda Boluspor ile karşılaşan...
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PTT 1. Lig’in ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe
ile mücadele edecek. Sarı-Kırmızı ekip yarın oynanacak maç için Kayseri’den, İstanbula yola
çıktı.
Lig’in 11. haftası’nda Boluspor ile karşılaşan Kayserispor, mücadeleden bir puanla dönmüştü.
Karşılaşmanın ardından Türkiye Kupası hazırlıklarına başlayan Kayseri temsilcisi, kupada
oynayacağı Fenerbahçe müsabakası için yola çıktı.
Karşılaşma yarın saat 20.30’da Şükrü Saracaoğlu Stadyum’unda oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9809.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Geyiklere ‘mıcırlı’ Pedikür
Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi’nde, geyik türlerinin
ayak ve tırnak bakımları, mıcır taşı ile yapılıyor.Kayseri’de Hayvanat Bahçesi içerisinde
bulunan 15 geyiğin ayak ve tırnak bakımı mıcır taşı...
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Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi’nde, geyik türlerinin
ayak ve tırnak bakımları, mıcır taşı ile yapılıyor.

Kayseri’de Hayvanat Bahçesi içerisinde bulunan 15 geyiğin ayak ve tırnak bakımı mıcır taşı
yardımıyla yapılıyor. Geyiklerin büyük tırnaklı türler arasında yer aldığını söyleyen Hayvanat
Bahçesi Tesis Müdürü İsmail Tamokur, geyiklerin yumuşak toprak ve çimen üzerine uygun
bir ayak yapısına sahip olmadıklarını ifade etti. Tamokur, geyik ve büyük tırnaklı türlerin
ayak tırnaklarının bakımını kolaylaştırmak için kafeslerin içerisine mıcır taşı döktüklerini
belirtti. İsmail Tamokur, “Kızıl, Geyikler, Zebra ve Tibet Öküzleri gibi tırnaklı hayvanların
tırnak bakımlarını yapabilmek için bahçelerine mıcır döktük. Bunun sebebi de hayvanlar
doğal ortamında dağlarda kayalarda taşların üzerinde gezerek tırnaklarını törpülüyorlar. Fakat
burada zemin yeşillik ve toprak olduğu için bakımları zor oluyor. Bunların tırnak bakımlarını
yapmak için bayağı da uğraşmak gerekiyor. O yüzden de farklı bir yol izledik. Bu yüzden
bahçede gezen hayvanların tırnakları törpülenmiş olacak” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9810.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kış lastiği uygulaması başladı
Türkiye’de 4 milyondan fazla ticari aracın kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibariyle
başladı.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren
yönetmeliğe göre, kış lastiği kullanmayan araçların trafikte yola devam etmelerine izin
verilmeyecek.
Yönetmenliğe göre; yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, 1 Aralık- 1 Nisan
döneminde, kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.
Bu kurala uymayan araçların işletmecilerine ise 519 TL gibi bir para cezası uygulanacak.
Bakanlık ise kış lastiği takma zorunluluğunu hava şartlarına göre, 1 aya kadar uzatabilecek.
Bu uygulamayla birlikte kış lastiği kullanmayan araçlar yollarına devam edemeyecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9811.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

"Can kurtarırken can vermek istemiyoruz"
Kayseri Acil Tıp Teknisyeni Derneği(ATTDER) sağlık personellerine yapılan saldırılara tepki
göstererek, "Can kurtarırken can vermek istemiyoruz" dedi.
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Kayseri Acil Tıp Teknisyeni Derneği (ATTDER), dün Melikgazi ilçesine bağlı Cennet
Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sağlık personellerine yapılan saldırıyı kınadı. ATTDER
adına konuşan Enes Erken “Her hastaya kendi yakınıymışçasına koşan, insanlara yardım
etmeyi ve hayat kurtarmayı kendisine misyon edinmiş insanlara karşı yapılan bu muamele,
tam anlamıyla insanlık dışıdır” dedi.Erken “Bu şiddeti körükleyen tüm özel ve tüzel kişilere
de 112 personellerinin hasta ve yakınlarından daha savunmasız olabilecek olaylara karşı
tamamen korunmasız olduklarını bir kez daha hatırlatırız. Asker ve polislerden sonra en çok
şehit veren gruplar arasındaki yerini vicdan yoksunu kişiler tarafından sağlık personellerine
yapılan saldırıların hiçbir haklı tarafı yoktur” diye konuştu."Can kurtarırken can vermek
istemiyoruz" diyen Erken “Bizler, görevini layığıyla yerine getirirken sağlık personelleri
olarak, can kurtarmaya çalışırken can vermek istemiyoruz. Canını hiçe sayarak görevlerini
yapmaya çalışan ekip arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, insanlıktan nasibini
almamış kişiler tarafından ekibimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Suçluların bir an
önce tespit edilip gereken cezaları almalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9812.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Necip Fazıl İlim Yayma Cemiyeti'nde Anıldı
Talas Belediyesi tarafından Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek
adına düzenlenen şiir dinletisi ve paneline katılmak üzere Kayseri’ye gelen ünlü yazarlar, İlim
Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde öğrencilere konferans verdi.
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Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Necip Fazıl Şiir Dinletisi ve Paneline katılmak
için Kayseri’ye gelen yazarlar Nuri Pakdil, Üstün İnanç, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Mustafa
Yazgan ve Recep Garip, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde öğrencilerle buluştu.

Üstadın şiirleri, eserleri ve hayatını öğrencilerle paylaşan yazarlardan talebesi Mustafa
Yazgan, sözlerine yenilenen Kayseri’nin yenilenen gençliğiyle karşılaşmaktan duyduğu
mutluluğu ifade ederek, "Nerden nereye geldiğimizi tasavvur etmek amacıyla bugün sizlerle
beraber olduk. Rahmetli üstat Necip Fazıl, Türkiye’nin 20. yy’da yetiştirdiği çok değerli şair,
edip, yazar kadrosunun içinde bir zirve noktadır. Bugün 2014 yılına geldiğimizde ikinci bir
Necip Fazıl yetiştiremedik" dedi.Yazar yönetmen ve gazeteci Üstün İnanç, Necip Fazıl
tarafından yetiştirildiklerini belirtirken, ünlü yazar Nuri Pakdil, üstadın şiirlerin kesitler
sundu. Şair yazar Recep Garip, üstadı rahmetle andığını kaydederek, "Üstadın Abdülhakim
Arvasi Hz.’den öğrendiği bir öğretiyi nakletmek istiyorum. Bir kabrin başına gittiği zaman 11
İhlas ve 1 Fatiha okurmuş, biz de şimdi onun ruhuna okuyalım" diye konuştu. Yazar Prof. Dr.
Nazif Gürdoğan ise "O yıllarda üstat Anadolu gençliğinin önünde durarak hiçbir zaman sağsol çatışmalarının içinde yer almadı. Her zaman ’kapitalizm ve komünizm, arayıp bulamadığı
ne varsa gelsin onu İslam’da bulsun’ derdi" ifadelerini kulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9813.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Bünyan Gelişim Atağında
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan’ın çalışmalar neticesinde farklı bir
Bünyan olacağını söyleyerek, "Sadece içme suyu projesinin toplam tutarı Bünyan
Belediyesi’nin yıllık bütçe tutarından yüzde 50 daha fazladır" dedi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, göreve geldiğinden itibaren Bünyan’da yapılan
çalışmaların hız kazandığını söyledi. Gülcüoğlu, "Aşağı yukarı göreve geleli 7 aylık bir
zaman oldu. Yapılan işler planlı, programlı ve projeleri işlerdir. Devletin öngördüğü bekleme
süreleri vardır. Basit bir ihaleyi yapıyorsunuz ve bununla ilgili aylarca itiraz süresi bekleniyor.
İtiraz olduğu zamanda süreç yeniden başlıyor. Bünyanlı hemşehrilerimizin şunu bilmesini
istiyorum. Biz onlara verdiğimiz sözleri birer birere tahakkuk edip gerçekleştirirken daha
güzel, daha temiz bir Bünyan çalışması yapıyoruz. Sadece bunları hazırlık aşamaları, ihale
aşamaları ve çalışma aşamalarından geçtiğini ve bu aşamalarında bizim dışımızda devletin
kanunlarının öngördüğü şekilde yürüdüğünün bilinmesini istiyoruz. Bünyan’da artık bir iş bir
defa yapılacak. Alt yapısında dokunulmamış bir yerde üstüne yol yapmanın sadece milli
serveti çar çur etmekten ibaret olduğunu bildiğimiz için çalışmayı bir defa yapmak istiyoruz.
Kalıcı çalışma yapmak istiyoruz. İçme Suyu Projemiz bitirildi. Kanal projemiz bitirildi ve
sadece içme suyu projesinin toplam tutarı Bünyan Belediyesi’nin yıllık bütçe tutarından yüzde
50 daha fazladır. 12.4 trilyonun üzerinde bir projedir. İnşallah kısa zamanda bununda ihalesi
yapılarak önümüzdeki sene Bünyan’ın topyekün bir şantiyeye döneceğini Bünyanlı
hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum. Daha çok müjdelerimiz olacak" dedi.
Bünyan’a doğalgaz gelmesi için görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Gülcüoğlu,
"Doğalgazla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bünyan ile ilgili bir doğalgaz firmasının

projesi yok ama biz EPDK ile gerekli görüşmelerimizi yaptık. Milletvekillerimiz bu işin
üzerindedir. İnşallah bunu da süreç içerisinde yürütmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte
karayolları çalışması hızlı bir süreç içerisinde devam ediyor. Devlet Hastanesi ile ilgili
görüşmelerimiz sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Artık Bünyan farklı bir Bünyan olacak. Eski
Bünyan ve yeni Bünyan olarak görev süremiz içerisinde herkes bu fotoğrafı görecektir"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9814.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

"35’inci tanker Irak’ta yüklendi"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hükümet olarak şuana kadar izledikleri
politikaların meyvelerini vermeye başladığını söyleyerek, "35’inci tanker Irak’ta yüklendi"
dedi.
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Güneş Enerjisinden lisanssız Elektrik Üretimi Kayseri Buluşması’na katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, "Şuana kadar
izlediğimiz politikalar meyvelerini vermeye başladı ve bütün bu saymış olduğum kaynaklar
jeotermal kaynaklarda dahil olmak üzere yatırımlar bir bir gerçekleşmeye başladı. Tabii ki
bununla yetinmeyeceğiz. Türkiye büyüme rakamları itibariyle rehavete hiç kapılmayacak.
Büyümeye sürekli ihtiyacı var. Enerji sektörü inşallah Türkiye’nin tamamlayıcı unsurlarından
olmaya devam edecek. Bu etkinliğin Kayseri’mize ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini
temenni ediyorum" dedi.
Putin’in Türkiye ziyaretini de değerlendiren Yıldız, “Sayın Putin’in Türkiye ziyareti son
derece önemlidir. Üst düzey bir stratejik bir toplantı yapılacak. Bunun hazırlık toplantısı
olarak 2 gün önce Moskova’da karma ekonomik eş başkanları olarak toplandık. Bütün
bakanlıklarımızdan oluşturduğumuz heyetle beraber bu toplantının hazırlıklarını yaptık. Başta
enerji konuları olmak üzere görüşeceğimiz çok fazla konu var. Özellikle son gelişen Rusya
Federasyonu ile alakalı gerek bölgesinde gerek Avrupa Birliği’nde gerekse ABD’de farklı
siyasi politikalar oluşmaya başladı. Bunlarında değerlendirmesi mutlaka yapılacaktır ama
Rusya ve Türkiye birbirini stratejik yatırımlar ile tamamlayan iki önemli ülkedir. Bunun bize
kazandıracağı tabi ki çok şey var. Biz uluslar arası prensiplerimizden ödün vermeksizin bütün
bunları gerçekleştirebilecek kabiliyet ve kapasitedeyiz. Toplantıda, biliyorsunuz doğalgazın
fiyat indirimi konusunda indirimimizi yineledik. Karşılıklı belirli adımlar atıldı. Şuanda bu
adımlar tek başına yeterli değildir. Yine adımlar atmamız lazım. Birbirimize daha çok yakın
olmamız lazım ki ortak bir noktada buluşabiliyor olalım. Aynı zamanda şuan Batı hattından
Ukrayna’dan gelen doğalgazda yarı yarıya bir kapasite oluştu. Nu kapasitenin kontrat
değerlerine ulaşması yani günlük 42-43 milyon metreküp civarında rakamın mutlaka oluşması
gerektiğini ve artık havaların kış şartlarına iyiden iyi girdiğini de ilettik. O açıdan bunun

olmazsa olmaz şartlarımızdan bir tanesi olduğunu belirttik. Tabi ki yeni gaz kontratları var.
Onların üzerinde çalışmalar var. Bununla bitmiyor. Tarımda uygulanan yaptırımlar için
Türkiye’de özellikle Kayseri’yi ilgilendiren yumurta ile alakalı yeni bağlantılar, beyaz et ve
bütün süt ve süt ürünleri ile alakalı konuları da konuştuk. Çünkü bildiğiniz gibi karma
ekonomik eş toplantılarında yalnız enerji değil, tarımdan ulaştırmaya, TIR’ların kotasından
tutun ki yatırım hizmetleri ile alakalı bütün hizmetlerde orada konu başlıkları olarak da
konuşuluyor" ifadelerini kullandı.Benzin ve Motorin fiyatlarındaki indirimi de değerlendiren
Yıldız, "OPEG’le alakalı biliyorsunuz, bir karar alındı. Dün de Kuzey Iraklı petrol bakanı ile
birlikte yemek yedik. OPEG’deki kararları beraber değerlendirdik. Şuanda tüketici ülkeler
lehine görünen bu karar sürdürülebilir bir karar olacaktır. Şuana kadar 70 ile 80 dolar bandına
oturacak olan ham petrol fiyatları Türkiye’nin hem cari açığını azaltacak olan hem de enerji
ile alakalı giderlerini azaltacak olan önemli bir karardır. Özellikle Suudi Arabistan ve
ABD’nin ham petrolün arzının azaltılmasıyla alakalı koydukları şer, yani ‘Daha da az üretim
yapmayalım’ demiş olmaları, arzın talebi karşılıyor olması günlük yaklaşık 90-91 milyon
variller civarında dünyadaki tüketimin karşılanabiliyor olması bütün bu ham petrol fiyatlarını
dediğimiz noktaya çekmiştir. Türkiye buradan kazançlı çıkacaktır ve özellikle 2013 yılındaki
yaklaşık 52 milyar dolarlık rakamların 2014 yılında ve 2015 yılında daha da az bir noktaya
ulaşacağına inanıyorum. Burada karıştırmamamız gereken bir konu var. Ham petrol
fiyatlarının düşüşü ile benzin ve motorin fiyatlarının düşüşü Akdeniz havzasında aynı oranda
olmadığını söylemem lazım. Biz uluslar arası rekabete açık yalnızca TÜPRAŞ fiyatları ile
yetinmeyen ve bu rekabeti Türkiye’de sanayicimiz ve müşterimiz lehine kullanmaya çalışan
bir hükümetiz. Bu manada yapılan çalışmalarda sonuç verdi. 100 TL’lik bir malın yarısının
vergi olduğunu düşündüğünüzde yüzde 10’luk bir indirimin vergiden arındırılmış halinin
düşeceğini bilmek lazım. O yüzden direk bazı çarpma ve bölmelerin doğru sonuç
doğurmadığını söylemem lazım ama siz bilin ki mutlaka bütün bu yapılan indirimler
vatandaşımızın ve sanayicimizin lehine kullanılmaktadır ve son kuruşuna kadar tabii ki bunun
takibi yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
’35’inci
tanker
Irak’ta
yüklendi’
diyen
Bakan
Yıldız
şunları
kaydetti:
"Dün Iraklık petrol bakanı ile son derece önemli bir toplantı yaptık ve Türkiye’nin bizim
almış olduğumuz kararların şuanda Irak’a 2 milyar dolar kazandırdığını ve bu kazancın
Irak’ın normalleşmesi adına kullanılacak bir kazanç olduğu üzerine bir mutabakat sağladık.
Türkiye oluşturmaya çalıştığı bu sistemi gördüğü uluslar arası kabulle çok iyi bir sınav
verdiğini birçok sektör birçok uluslararası kuruluş tescil etmiştir. Türkiye’nin aldığı bu ön son
derece önemlidir. Bunun da ben uluslar arası kamuoyunda yaklaşık 28 milyon varillere kadar
ulaşan bu petrolün sevkiyatının Irak’ın normalleşmesi adına son derece önemli olduğunu
söylemem lazım. Aynı zamanda Bağdat’ın da şuanda 1.4 milyon varillik Türkiye’nin de aldığı
yani TÜPRAŞ’ın da bağlantı yaptığı bir petrol olduğunu söylemem lazım. Türkiye’nin ham
petrolünü en fazla tedarik ettiği ülke olduğu için Irak ile zaman zaman serin esen rüzgarların
yerini ılık rüzgarlara bıraktığını ve iki ülke arasında ki ilişkinin daha da iyiye gideceğinin
habercisi olduğunu söylemem lazım. Çünkü sektörü hem Rusya Federasyonu ile hem de Irak
ile bütün bu ilişkilerin lokomotifidir ve bunu gelişmesini sağlayacak katkıları koymaya
Türkiye her zaman hazır olmuştur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9815.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Hayvanat Bahçesine Ayda 20 Bin Ziyaretçi
Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi Tesis Müdürü İsmail
Tamokur, “Kış aylarında hayvanat bahçesinde ayda 20 binden fazla ziyaretçimiz oluyor” dedi.
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Yaz aylarında hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerden oldukça memnun olduklarını söyleyen İsmail
Tamokur, kış aylarında da hafta sonları grupların hayvanat bahçesini ziyaret ettiğini söyledi. Ayda
ortalama 20 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştıklarını söyleyen Tamokur, ’’Yaz ayalarında
havaların sıcak olmasıo dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyorduk. Şu anda hava şartları olumsuz
etkiliyor. Yine de ziyaretçi sayımız iyi durumda. Bu da bizleri çok memnun ediyor. Kış aylarında da
olsak güneşli günlerde öğrenciler ağırlıklı geliyor. Gündüz bakım evlerinde ki öğrenciler geliyor.
Onlarla
birlikte
burada
sahayı
gezdiriyoruz.
Hayvanlarımızı
tanıtıyoruz"
dedi.
Tamokur ayrıca, "Gelen gruplara burada rahberlik hizmeti veriyoruz. İlk önce kısa bir brifing
veriyoruz. Daha sonra rehberlik hizmeti veren arkadaşlar ile birlikte bahçemizde geziyoruz. Özellikle
çocuklara detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Güzel keyifli bir ortam oluyor. Aylık ortalama
ziyaretçi sayımız 20 binin üzerindedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9816.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Avcı: 'Ocak’ta 15 bin öğretmen atanacak'
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ocak ayında 15 bin öğretmenin atanacağını, bu konudaki
çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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Bakan Avcı'yı Mardin Hava Limanı'nda Ak Parti Mardin Milletvekili ve İçişleri Eski Bakanı
Muammer Güler, Ak Parti Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, Mardin Valisi
Mustafa Taşkesen, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Ak Parti Mardin il ve
ilçe teşkilatları karşıladı. Bakan Avcı ve beraberindekiler Midyat ilçesinde Ak Parti 5. Olağan
kongresine katılmak üzere Midyat'a geçti. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Avcı, Ocak
ayında 15 bin öğretmenin atanacağını belirtti. Atamaların ihtiyaç duyulan branşlardan

başlayacağını kaydeden Avcı, "İnşallah başbakanımızın da öğretmenler gününde duyurduğu
gibi öncelikle emekli olan öğretmenlerimizin yerini boş bırakmamak amacıyla ocak ayında 15
bin branş öğretmenimizi atayacağız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Hangi
branşlara göre olacağını da daha önceki düzenlemelerimizde olduğu gibi en çok ihtiyaç
duyulan branşlardan başlayarak belli bir oran dahilinde dağıtımlarını yapacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9817.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ahmet Davutoğlu: Diriliş ve yükseliş dönemi
başlamıştır
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 12 yılda Türkiye’yi değil namerde, merde bile muhtaç olmayan
bir ülke haline getirdiklerini ifade ederek, 'Türkiye’den bütün mazlum milletlere sesleniyoruz.
Artık güneş doğmuştur. Diriliş ve yükseliş dönemi başlamıştır” dedi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, 12 yılda Türkiye’yi değil namerde, merde bile muhtaç olmayan
bir ülke haline getirdiklerini ifade ederek, “Muhtaç bir durumda olan ülkeyi, muhtaçlara
yardım eder hale getirdik. Zalimden kaçan mazlumlara beşik oldu, sığınak oldu. Türkiye’den
bütün mazlum milletlere sesleniyoruz. Artık güneş doğmuştur. Diriliş ve yükseliş dönemi
başlamıştır” dedi.
Balıkesir'de AK Parti il kongresine katılan Başbakan Davutoğlu, Kuva-yı Milliye ruhunu
ateşleyen şehrin öncülerini minnetle andı. Beşinci olağan ilk kongresinin hayırlara vesile
olmasını dileyen Davutoğlu, "Kurulduğu günden beri partimize sahip çıkan bütün AK Parti
yolcularına selam olsun. Hepimiz büyük bir duygu ve aşkla bu yolda yürürken emaneti,
bayrağı hulus-i kalple devredeceğiz. Balıkesir’e gelirken Kuva-yı Milliye’den bahsetmek
üzere geldik. Balıkesir davamızın sembol isimlerinden biridir. Millet bir cihan savaşından
sonra Balkanlar’dan Yemen’e, Galiçya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada şehitler bırakmış,
düşman güzel İzmir’e çıkmışken, bir sese ihtiyaç vardı. O ses Balıkesir’de Alacamescit’ten
yükseldi. Kuva-yı Milliye ruhu bütün yeisleri sona erdirdi. Kuva-yı Milliye bir dirilişti. Salt
direniş değildi. Millet hepimize emanet. Başbakanlık görevini aldığımda omuzlarımızda ağır
bir yük vardı. O yük, Kuva-yı Milliye ile başlayan direnişi daha ileri taşıma yüküydü. Ama
nasıl Seyyit Onbaşı insan gücünün kaldıramadığı o gülleyi nasıl aşkla, şevkle kaldırdıysa, bu
dava bayrağını biz de aşkla menzile ulaştıracağız inşallah” dedi.
“ADIM ATMADIĞIMIZ VATAN TOPRAĞI KALMAYACAK”
Vatan topraklarını karış karış gezdiğini belirten Davutoğlu, şunları söyledi: “Bağdat’a, Erbil’e
gittim, bizim şu anda sınırlarımız içinde kalan, ecdadımızla omuz omuza savaşan
kardeşlerimizle buluştuk. Her birinde yeni bir başlangıcın izlerini gördüm. Daha sonra
Ağrı’ya, Patnos’a gittim, Erzincan’a, Tunceli’ye geçtim. Sünni-Alevi bütün kardeşlerimle
buluştum. Suriye’den gelen kardeşlerimizle buluştum. Dün Erzurum’da, Kars’taydım. Bugün

öğleden sonra Kırklareli’nde olacağım. Bütün buraları dolaşırken, Avustralyalı
vatandaşlarımızla buluştuğumuzda da aynı Kuva-yı Milliye ruhuyla buluştuk. Biz milli irade
dedik. Yine demeye devam edeceğiz. Yeni Türkiye, yeni bir dirilişin öncüsü olmak içindi.
Bütün genel başkanlara çağrıda bulundum. Vatanımızın her köşesine gidin, milletimizin
fertleriyle buluşun. Biz bu emaneti omuzladıktan sonra bütün teşkilatlara talimat verdik.
Kongreleri başlatalım dedik. Kongreler vesilesiyle teşkilatımızla buluşalım diye. Önümüzdeki
aylarda
adım
atmadığımız
vatan
toprağımız
kalmayacak”
Doğuyu batımızla, güneyimizi kuzeyimizle birleştireceklerini anlatan Davutoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Hakkın ve halkın eğilenler başka hiçbir gücün karşısında eğilmezler. Kuvayı Milliye başladığında Balıkesir baş eğdi mi eğmedi. Biz de eğmeyecek, milletimizin başını
eğik kılmayacağız. AK Parti kadrolarının ayak basmadığı vatan toprağı yoktur. Erzurum
kongresi istikbalimizin yükselen sesiydi. Dün oradaydım. Şimdi Balıkesir kongreleri.
Gafillere soruyorum. Türkiye’nin batısına gidip de doğusuna gidemeyenlere, doğusuna gidip
de batısına gidemeyenlere soruyorum. Erzurum ve Balıkesir kongrelerindeki ruhu temsil
etmeye hazır mısınız? Bizim kadrolar hazırdır. Bu ruhla ülkemizi küresel bir güç yapmaya
hazır mısınız? Bunlar işte Kuva-yı Milliye’den uzak olanlardır. Biz ise Türkiye’nin her
köşesini birleştirmeye, bütünleştirmeye devam edeceğiz. Etnik ve mezhep ayrımı olmadan bir
araya gelip kenetlenmesi, omuz omuza yürümesidir. Bazen arkadaşlar bu tempoya bakıp da
acaba bu tempoyu biraz yavaşlatsak mı diye soruyorlar. Ben diyorum ki, bir kez bir insanın
gönlüne vatan aşkı, millet aşkı düşmüşse yorgunluk bilmez. AK Parti kadroları yorulmaz.”
“BU VATANI BÖLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”
Milletin bekasının emin ellerde olduğunu ifade eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gezi provokasyonları olduğunda zannettiler ki, biraz üzerlerine gidersek AK Parti geri adım
atar. Ama halk inadına milli irade dedi. Sonra baktılar olmuyor. Kuva-yı Milliye gençliği
bunlar. Sonra 17 Aralık, 25 Aralık. Herkes görecek ki, AK Parti Türkiye’nin her yerini
birleştiren bir ruhtur. Milleti bölmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktadır. Bu vatanı bölmeye
kimsenin gücü yetmeyecektir. Madem ki Allahüekber dağlarında şehit düşenlerin torunları
yan yanadır, bu milletin bekası da emin ellerdedir. Zannettiler ki, AK Parti kadroları geri adım
atar, yavaşlar. Durmadık, durmayacağız. Milletimiz dedi ki, ne kumpası kurarlarsa kursunlar,
biz arkasındayız. Ne çatı adayları, ne uluslararası kampanyaları engelleyebildi. Beklediler ki
AK Parti içinde küçük hesaplar olsun. Olmaz. AK Partililer aralarına fitne sokmazlar.”
“AK PARTİ VEFAYLA YÜKSELECEKTİR”
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi partilileri arasındaki dedikodulardan dert yandığını
anlatan Başbakan Davutoğlu, “Dün Kılıçdaroğlu, ‘Biz birimizle tam olarak konuşamıyoruz.
Arkadan konuşuluyor. Dedikodularla parti zayıflatılıyor’ diyor. AK Parti kadroları diyor ki,
‘Dışarıdan getirilecek engellere karşı hep beraber dimdik ayaktayız’. Kongreler vefa kongresi
oluyor. Çünkü AK Parti bir vefaya dayanmıştır, vefayla yükselecektir” dedi.
“BAHÇELİ HİÇBİR TUNCELİLİYLE EL SIKIŞAMADAN DÖNDÜ”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Tunceli’de kendi adamlarına hitap ettiğini, hiçbir
Tuncelili ile el sıkışamadan döndüğünü savunan Davutoğlu, şunları söyledi:
“Çağrımı genel başkanlara tekrarlıyorum: Gelin bütün Anadolu’yu, Trakya’yı dolaşın. Ama
Bahçeli yanlış anladı. Tunceli’ye gitti. Orada konuştu. Gözlerine baktığı da kendi
partilileriydi. Hiçbir Tuncelilinin elini sıkamadan oradan ayrıldı. Ben de gittim. Kuva-yı
Milliye söz konusu olduğunda ‘Sünni ve Alevi yan yanadır, kardeştir, kardeş olacaktır’
dedim. Patnos’a gittim. Kürt vatandaşlarımızla omuz omuza konuştum. Onlar al bayrağı
davrandırdılar. Kuva-yı Milliye söz konusu olduğunda Türk-Kürt kardeştir, ayrımcılık yapan
kalleştir. Sayın Bahçeli gitti, valilikte konuştu, ayrıldı. Biz ise aynı bu Balıkesir’deki coşku
gibi, orada AK Parti merkez ilçe kongresini yaptık ve al bayrak ile AK Parti bayrağını birlikte
dalgalandırdık. Vatan topraklarının her köşesine gitme cesareti... O zaman Kuva-yı Milliye
ruhu ayağa kalkar. Bu ülkeye aşkla, sevdayla bağlı olmak, milletin birliğini, beraberliğini

temsil etmekle olur. Bir taraftan demokrasi hamlelerimizle milletimizin arasındaki birliği
tahkim ettik. Vatanın birliğini ve beraberliğini savunan yegane parti AK Parti. Bu Kuva-yı
Milliye ruhunun tekrar uyanmasıdır.”
“TEK PARTİ ZİHNİYETİNİ SAVUNMAK ZİLLETTİR”
Tek parti zihniyetini CHP’den çok MHP’nin savunduğunu kaydeden Davutoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Kuva-yı Milliye ruhunun ikinci ayağı ekonomik bağımsızlıktır. 2001
Türkiye’sini düşünün. Halk bir başbakan seçmiş, hükümet var; sayın Bahçeli de başbakan
yardımcısı. Başbakan rahmetli Bülent Ecevit. Şimdikine benzer bir şey. O zaman DSP-MHP
koalisyonu, şimdi de gittikçe artan bir CHP-MHP koalisyonu var. Bunun üzerinde duracağız.
Nedense Bahçeli, tek partiye dokunduğumuzda, hani o ezanın yasaklandığı, aslına uygun
okunmadığı yıllar var ya, hani Kuva-yı Milliye ruhuna aykırı şekilde, milletin temel
değerlerinin ayaklar altına alındığı dönem var ya, CHP’den çok MHP savunuyor şimdi bunu.
Bu bir zillettir sayın Bahçeli için. Tek parti döneminde, askeri darbelerin veya vesayet
döneminde yapılan hiçbir zulüm millet nezdinde itibar görmez. O tek parti döneminde
‘Allahüekber’ denmiyordu minarelerde ey Bahçeli! ‘Tanrı uludur’ deniyordu. Devlet diyerek
‘Tanrı uludur’ diyenlere de sahip çıkın cesaretin varsa” diyerek Bahçeli’ye yüklendi."
“DEVLET EL ÖPTÜRMEZ, MİLLETİN ELİNİ ÖPER”
Devletin el öptürmeyeceğini, milletin elini öpeceğini söyleyen Davutoğlu, “Devlet insanı
yaşattığı zaman devlettir. İnsanı onurlandırdığı zaman devlettir. Biz devlet el öptürmez
dediğimiz için sayın Bahçeli alındı. Devlet el öptürmez, milletin elini öper. Devlet, milletin
değerini savunur. Hiçbiriniz hiçbir gerekçeyle millete el öptürmeyecek, milletin önünde diz
çökecek, bağdaş kuracaksınız. Gönül gönüle konuşacaksınız. Tek parti zihniyetine sahip
çıkmak bir zillettir” dedi.
“ARTIK MUHTAÇ DEĞİL, MUHTAÇLARA YARDIM EDEN BİR TÜRKİYE VAR”
Davutoğlu, ülkeyi devraldıkları dönemi şöyle anlattı: “O yıllarda, 2001’li yıllarda, Türkiye
gibi onurlu bir ülke, onurlu bir millet, başbakan tarafından idare edilmiyordu. Gelen IMF
memuru talimat veriyordu, ‘şunu yapacaksınız, şunu yapmayacaksınız’. Sayın Bahçeli de
başbakan yardımcısıydı. O talimatları uyguluyorlardı. Biz geldik, onların bize bıraktığı borç
defterini ebediyen kapattık. 2002’de biz Türkiye’yi onlardan devraldığımızda, namerde
muhtaç kılmışlardı bu ülkeyi. Bunun adı milliyetçilik mi? 12 yıl sonra, değil namerde, merde
bile muhtaç olmayan, dünyada her yerindeki mazlumlara sahip çıkacak kadar kudretli bir
Türkiye Cumhuriyeti doğduysa, bu AK Parti kadroları sayesinde oldu. Bakın 12 yıl içinde
neler değişti Türkiye’de. Öylesine muhtaç bir durumda olan ülkeyi, muhtaçlara yardım eder
hale getirdik. Zalimden kaçan mazlumlara beşik oldu, sığınak oldu. Zalim Esad’dan kaçan 2
milyona yakın kardeşimizi bağrımızda barındırdık. Onlara kucak açtık.”
“ARTIK GÜNEŞ DOĞMUŞ DİRİLİŞ VE YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR”
Şimdi yeni koalisyon arayışları olduğunu anlatan Davutoğlu, "Tek parti zihniyetiyle
Türkiye’nin belli köşesinde siyaset yapanların koalisyonu” dedi. Bu milletin, kimin milletin
yanında, kimin karşısında olduğunu gözünden tanıdığını belirten Davutoğlu, şunları söyledi:
"Türkiye’den bütün mazlum milletlere sesleniyoruz. Artık güneş doğmuştur. Diriliş ve
yükseliş dönemi başlamıştır. 2015 Haziranına giderken bu yükselişin izlerini hep beraber
göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda Balıkesir de bu yükselişten en büyük payı alacak. İstanbulİzmir arası yarım saate düşecek. Bizi durdurmaya kimin gücü yeter? Millet aşkıyla yola
çıkanları durdurmaya kimsenin yetmez Allah’ın izniyle. Bin yataklı devlet hastanesini
bitireceğiz. Yiğit zeybekler, Yörükler! Siz ne istiyorsanız sizin talebiniz başımızın üstündedir.
Gönlümüzün derunundadır. AK Parti kadrolarına tek bir mesajımız var. Millet ayağa
kalkmıştır. Milletin önüne geçeceksiniz. Kuva-yı Milliye’de olduğu gibi bu bayrağı herkesten
evvel Balıkesirlilerin dalgalandırmasını istiyoruz. Hep bir Balıkesirlinin kapısını çalmaya,
onları bu yeni Türkiye yoluna davet etmeye hazır mısınız?"

Davutoğlu’nun konuşmasının sonunda yedi aylık Recep Tayyip Erdoğan adlı bebek kürsüye
getirildi. Davutoğlu, bebeği kucağına alıp sevdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9818.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Tüp Bebek Tedavileri Engelli Doğumları Azalttı
Son yıllarda tüp bebek tedavilerindeki gelişmeler sayesinde artık bebeklerin engelli doğma
ihtimali ortadan kalkıyor. “Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla açıklama yapan Eurofertil Tüp
Bebek Merkezleri Medikal Direktörü Dr. Hakan Özörnek, genetik bozuklukları olan
embriyoların laboratuvar ortamında ayıklanmasını sağlayan ve giderek daha kısa sürede sonuç
veren testler sayesinde engelli doğum riskininin ortadan kaldırabildiğini söyledi
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Dr. Hakan Özörnek, tüp bebek tedavisinde artık bebeklerin sakat doğma ihtimalinin yok denecek
kadar azaldığını belirtti.

Yeni genetik testler engelli bebek olasılığını ortadan kaldırıyor
Tüp bebek tedavisi sırasında eskiden embriyodaki 12 kromozoma bakılabileceğini belirten
Özörnek, “Tarama testlerinde 46 kromozun tamamını inceleyerek bazı hastalıkları saf dışı
bırakabiliyoruz. Mesela Akdeniz anemisine bakıyoruz. 10 embriyonun 7’sinde Akdeniz
anemisi varsa, kalan üçünden birini veriyoruz. Böylece doğan çocukta Akdeniz anemisi
olmuyor” dedi. Benzer testlerle Down sendromu hastalığının da taranabildiğine dikkat çekti.
40 yaş üstü anne adayları için ideal
Dr. Özörnek, genetik testlerle hastalıkların nasıl ortaya çıkarılabileceğinin daha iyi
anlaşılması için şu örneği verdi: “Mesela 21’inci kromozomun 2 yerine 3 tane olması, bebek
açısından sorunlu. Biz buna halk arasında da bilinen adıyla ‘down sendromlu’ diyoruz.
Özellikle 40 yaşın üzerindeki anne adaylarında çok fazla görülüyor. Bu bize kromozomların
sayısal olarak fazla ya da eksik olduğunu söylüyor. Ancak bunun dışında kromozomlara bağlı
bozukluklar da var. Mesela ‘translokasyon’ dediğimiz bozukluklar, buna örnek teşkil edebilir.
Bu da bir kromozomun bir parçasının ondan kopup başka bir kromozomun üzerine
yapışmasıdır.”
Testler yüzde % 98 başarı sağlıyor
Yeni geliştirilen genetik testlerin hızlı sonuç verdiğini vurgulayan Hakan Özörnek; “Bu testler
bize özellikle zorlandığımız hastalarda yüzde 98 oranında başarı sağlıyor. Uygun fiyat
avantajı da sunan bu testlerle hastaların birçoğunda genetik açıdan normal embriyoyu seçip
başarıyı artırma ihtimalimiz var. Ayrıca artık biliyoruz ki artan yaşla birlikte sayısal
kromozom bozukluğunu görebiliyoruz” dedi.
Hedefe yönelik test yapılıyor
Benzer bir teknoloji kullanarak tek gen hastalıklarını da tespit edebildiklerini belirten Dr.
Özörnek, erken teşhisle çocuk yaşta ölümlerin önüne geçebileceğine dikkat çekti. Tek gen

hastalıklarına örnek olarak metobolik bozuklukları veya müsküler distofileri veren Özörnek,
tedavi yöntemini ise şöyle anlattı:
“Bir gende hastalık oluyor. Mesela çocuk doğduktan sonra kasları çok kuvvetsiz, bunun
tedavisi de yok. Maalesef genç yaşta bu insanlar yaşamlarını yitiriyorlar. Böyle durumlarda
artık test bir tarama testi olmaktan çıkıp hedefe yöneliyor. Aile diyor ki ‘Benim birinci
çocuğum doğdu, 5 yaşına kadar yürüyemedi. Biz bunun bilirsek, bir sonraki çocukta bu genin
olup olmadığını araştırma şansımız var. O zaman bu aileyi alıyoruz, aile kendi başına
üreyebilir olmasına rağmen tüp bebek yapıyoruz. Tedavi sırasında çok sayıda yumurta elde
etmeye çalışıyoruz. Oluşan yumurtaları dölledikten sonra sadece bu hastalığa ait genetik testi
yapıyoruz. Yani bu gen o embriyoların içinde var mı yok mu bunu araştırıyoruz. Yoksa onu
transfer ediyoruz ve çocuk sağlıklı doğuyor.”
Engelli çiftler de tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olabilir
Engelli pek çok çiftin de bebek sahibi olmak için kliniklerne başvurduğunu belirten Dr.
Özörnek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çocuk sahibi olamayan engelli çiftler de tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabilir.
Toplumda özellikle bedensel engelli çiftlerin çocuk sahibi olamayacağı yönünde bir kanı var.
Oysaki bu yanlış bir düşünce. Sadece annenin ikiz ya da üçüz bebek taşıması fizyolojik açıdan
mümkün olmadığından tek bir embriyoyu transfer edebiliyoruz. Burada da gebelik şansı en
yüksek embriyo olmasına dikkat ediyoruz. Engelli hastaların gebeliklerinin takibinde özel ilgi
gösteriyoruz. Bazı durumlarda farklı uzmanlık dallarından oluşan özel bir ekiple gebeliği
takip ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9820.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Ahmet Davutoğlu: Diriliş ve yükseliş dönemi
başlamıştır
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 12 yılda Türkiye’yi değil namerde, merde bile muhtaç olmayan
bir ülke haline getirdiklerini ifade ederek, 'Türkiye’den bütün mazlum milletlere sesleniyoruz.
Artık güneş doğmuştur. Diriliş ve yükseliş dönemi başlamıştır” dedi.

01 Aralık 2014 Pazartesi 11:03

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 12 yılda Türkiye’yi değil namerde, merde bile muhtaç olmayan
bir ülke haline getirdiklerini ifade ederek, “Muhtaç bir durumda olan ülkeyi, muhtaçlara
yardım eder hale getirdik. Zalimden kaçan mazlumlara beşik oldu, sığınak oldu. Türkiye’den
bütün mazlum milletlere sesleniyoruz. Artık güneş doğmuştur. Diriliş ve yükseliş dönemi
başlamıştır” dedi.
Balıkesir'de AK Parti il kongresine katılan Başbakan Davutoğlu, Kuva-yı Milliye ruhunu
ateşleyen şehrin öncülerini minnetle andı. Beşinci olağan ilk kongresinin hayırlara vesile
olmasını dileyen Davutoğlu, "Kurulduğu günden beri partimize sahip çıkan bütün AK Parti

yolcularına selam olsun. Hepimiz büyük bir duygu ve aşkla bu yolda yürürken emaneti,
bayrağı hulus-i kalple devredeceğiz. Balıkesir’e gelirken Kuva-yı Milliye’den bahsetmek
üzere geldik. Balıkesir davamızın sembol isimlerinden biridir. Millet bir cihan savaşından
sonra Balkanlar’dan Yemen’e, Galiçya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada şehitler bırakmış,
düşman güzel İzmir’e çıkmışken, bir sese ihtiyaç vardı. O ses Balıkesir’de Alacamescit’ten
yükseldi. Kuva-yı Milliye ruhu bütün yeisleri sona erdirdi. Kuva-yı Milliye bir dirilişti. Salt
direniş değildi. Millet hepimize emanet. Başbakanlık görevini aldığımda omuzlarımızda ağır
bir yük vardı. O yük, Kuva-yı Milliye ile başlayan direnişi daha ileri taşıma yüküydü. Ama
nasıl Seyyit Onbaşı insan gücünün kaldıramadığı o gülleyi nasıl aşkla, şevkle kaldırdıysa, bu
dava bayrağını biz de aşkla menzile ulaştıracağız inşallah” dedi.
“ADIM ATMADIĞIMIZ VATAN TOPRAĞI KALMAYACAK”
Vatan topraklarını karış karış gezdiğini belirten Davutoğlu, şunları söyledi: “Bağdat’a, Erbil’e
gittim, bizim şu anda sınırlarımız içinde kalan, ecdadımızla omuz omuza savaşan
kardeşlerimizle buluştuk. Her birinde yeni bir başlangıcın izlerini gördüm. Daha sonra
Ağrı’ya, Patnos’a gittim, Erzincan’a, Tunceli’ye geçtim. Sünni-Alevi bütün kardeşlerimle
buluştum. Suriye’den gelen kardeşlerimizle buluştum. Dün Erzurum’da, Kars’taydım. Bugün
öğleden sonra Kırklareli’nde olacağım. Bütün buraları dolaşırken, Avustralyalı
vatandaşlarımızla buluştuğumuzda da aynı Kuva-yı Milliye ruhuyla buluştuk. Biz milli irade
dedik. Yine demeye devam edeceğiz. Yeni Türkiye, yeni bir dirilişin öncüsü olmak içindi.
Bütün genel başkanlara çağrıda bulundum. Vatanımızın her köşesine gidin, milletimizin
fertleriyle buluşun. Biz bu emaneti omuzladıktan sonra bütün teşkilatlara talimat verdik.
Kongreleri başlatalım dedik. Kongreler vesilesiyle teşkilatımızla buluşalım diye. Önümüzdeki
aylarda
adım
atmadığımız
vatan
toprağımız
kalmayacak”
Doğuyu batımızla, güneyimizi kuzeyimizle birleştireceklerini anlatan Davutoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Hakkın ve halkın eğilenler başka hiçbir gücün karşısında eğilmezler. Kuvayı Milliye başladığında Balıkesir baş eğdi mi eğmedi. Biz de eğmeyecek, milletimizin başını
eğik kılmayacağız. AK Parti kadrolarının ayak basmadığı vatan toprağı yoktur. Erzurum
kongresi istikbalimizin yükselen sesiydi. Dün oradaydım. Şimdi Balıkesir kongreleri.
Gafillere soruyorum. Türkiye’nin batısına gidip de doğusuna gidemeyenlere, doğusuna gidip
de batısına gidemeyenlere soruyorum. Erzurum ve Balıkesir kongrelerindeki ruhu temsil
etmeye hazır mısınız? Bizim kadrolar hazırdır. Bu ruhla ülkemizi küresel bir güç yapmaya
hazır mısınız? Bunlar işte Kuva-yı Milliye’den uzak olanlardır. Biz ise Türkiye’nin her
köşesini birleştirmeye, bütünleştirmeye devam edeceğiz. Etnik ve mezhep ayrımı olmadan bir
araya gelip kenetlenmesi, omuz omuza yürümesidir. Bazen arkadaşlar bu tempoya bakıp da
acaba bu tempoyu biraz yavaşlatsak mı diye soruyorlar. Ben diyorum ki, bir kez bir insanın
gönlüne vatan aşkı, millet aşkı düşmüşse yorgunluk bilmez. AK Parti kadroları yorulmaz.”
“BU VATANI BÖLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”
Milletin bekasının emin ellerde olduğunu ifade eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gezi provokasyonları olduğunda zannettiler ki, biraz üzerlerine gidersek AK Parti geri adım
atar. Ama halk inadına milli irade dedi. Sonra baktılar olmuyor. Kuva-yı Milliye gençliği
bunlar. Sonra 17 Aralık, 25 Aralık. Herkes görecek ki, AK Parti Türkiye’nin her yerini
birleştiren bir ruhtur. Milleti bölmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktadır. Bu vatanı bölmeye
kimsenin gücü yetmeyecektir. Madem ki Allahüekber dağlarında şehit düşenlerin torunları
yan yanadır, bu milletin bekası da emin ellerdedir. Zannettiler ki, AK Parti kadroları geri adım
atar, yavaşlar. Durmadık, durmayacağız. Milletimiz dedi ki, ne kumpası kurarlarsa kursunlar,
biz arkasındayız. Ne çatı adayları, ne uluslararası kampanyaları engelleyebildi. Beklediler ki
AK Parti içinde küçük hesaplar olsun. Olmaz. AK Partililer aralarına fitne sokmazlar.”
“AK PARTİ VEFAYLA YÜKSELECEKTİR”
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi partilileri arasındaki dedikodulardan dert yandığını
anlatan Başbakan Davutoğlu, “Dün Kılıçdaroğlu, ‘Biz birimizle tam olarak konuşamıyoruz.

Arkadan konuşuluyor. Dedikodularla parti zayıflatılıyor’ diyor. AK Parti kadroları diyor ki,
‘Dışarıdan getirilecek engellere karşı hep beraber dimdik ayaktayız’. Kongreler vefa kongresi
oluyor. Çünkü AK Parti bir vefaya dayanmıştır, vefayla yükselecektir” dedi.
“BAHÇELİ HİÇBİR TUNCELİLİYLE EL SIKIŞAMADAN DÖNDÜ”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Tunceli’de kendi adamlarına hitap ettiğini, hiçbir
Tuncelili ile el sıkışamadan döndüğünü savunan Davutoğlu, şunları söyledi:
“Çağrımı genel başkanlara tekrarlıyorum: Gelin bütün Anadolu’yu, Trakya’yı dolaşın. Ama
Bahçeli yanlış anladı. Tunceli’ye gitti. Orada konuştu. Gözlerine baktığı da kendi
partilileriydi. Hiçbir Tuncelilinin elini sıkamadan oradan ayrıldı. Ben de gittim. Kuva-yı
Milliye söz konusu olduğunda ‘Sünni ve Alevi yan yanadır, kardeştir, kardeş olacaktır’
dedim. Patnos’a gittim. Kürt vatandaşlarımızla omuz omuza konuştum. Onlar al bayrağı
davrandırdılar. Kuva-yı Milliye söz konusu olduğunda Türk-Kürt kardeştir, ayrımcılık yapan
kalleştir. Sayın Bahçeli gitti, valilikte konuştu, ayrıldı. Biz ise aynı bu Balıkesir’deki coşku
gibi, orada AK Parti merkez ilçe kongresini yaptık ve al bayrak ile AK Parti bayrağını birlikte
dalgalandırdık. Vatan topraklarının her köşesine gitme cesareti... O zaman Kuva-yı Milliye
ruhu ayağa kalkar. Bu ülkeye aşkla, sevdayla bağlı olmak, milletin birliğini, beraberliğini
temsil etmekle olur. Bir taraftan demokrasi hamlelerimizle milletimizin arasındaki birliği
tahkim ettik. Vatanın birliğini ve beraberliğini savunan yegane parti AK Parti. Bu Kuva-yı
Milliye ruhunun tekrar uyanmasıdır.”
“TEK PARTİ ZİHNİYETİNİ SAVUNMAK ZİLLETTİR”
Tek parti zihniyetini CHP’den çok MHP’nin savunduğunu kaydeden Davutoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Kuva-yı Milliye ruhunun ikinci ayağı ekonomik bağımsızlıktır. 2001
Türkiye’sini düşünün. Halk bir başbakan seçmiş, hükümet var; sayın Bahçeli de başbakan
yardımcısı. Başbakan rahmetli Bülent Ecevit. Şimdikine benzer bir şey. O zaman DSP-MHP
koalisyonu, şimdi de gittikçe artan bir CHP-MHP koalisyonu var. Bunun üzerinde duracağız.
Nedense Bahçeli, tek partiye dokunduğumuzda, hani o ezanın yasaklandığı, aslına uygun
okunmadığı yıllar var ya, hani Kuva-yı Milliye ruhuna aykırı şekilde, milletin temel
değerlerinin ayaklar altına alındığı dönem var ya, CHP’den çok MHP savunuyor şimdi bunu.
Bu bir zillettir sayın Bahçeli için. Tek parti döneminde, askeri darbelerin veya vesayet
döneminde yapılan hiçbir zulüm millet nezdinde itibar görmez. O tek parti döneminde
‘Allahüekber’ denmiyordu minarelerde ey Bahçeli! ‘Tanrı uludur’ deniyordu. Devlet diyerek
‘Tanrı uludur’ diyenlere de sahip çıkın cesaretin varsa” diyerek Bahçeli’ye yüklendi."
“DEVLET EL ÖPTÜRMEZ, MİLLETİN ELİNİ ÖPER”
Devletin el öptürmeyeceğini, milletin elini öpeceğini söyleyen Davutoğlu, “Devlet insanı
yaşattığı zaman devlettir. İnsanı onurlandırdığı zaman devlettir. Biz devlet el öptürmez
dediğimiz için sayın Bahçeli alındı. Devlet el öptürmez, milletin elini öper. Devlet, milletin
değerini savunur. Hiçbiriniz hiçbir gerekçeyle millete el öptürmeyecek, milletin önünde diz
çökecek, bağdaş kuracaksınız. Gönül gönüle konuşacaksınız. Tek parti zihniyetine sahip
çıkmak bir zillettir” dedi.
“ARTIK MUHTAÇ DEĞİL, MUHTAÇLARA YARDIM EDEN BİR TÜRKİYE VAR”
Davutoğlu, ülkeyi devraldıkları dönemi şöyle anlattı: “O yıllarda, 2001’li yıllarda, Türkiye
gibi onurlu bir ülke, onurlu bir millet, başbakan tarafından idare edilmiyordu. Gelen IMF
memuru talimat veriyordu, ‘şunu yapacaksınız, şunu yapmayacaksınız’. Sayın Bahçeli de
başbakan yardımcısıydı. O talimatları uyguluyorlardı. Biz geldik, onların bize bıraktığı borç
defterini ebediyen kapattık. 2002’de biz Türkiye’yi onlardan devraldığımızda, namerde
muhtaç kılmışlardı bu ülkeyi. Bunun adı milliyetçilik mi? 12 yıl sonra, değil namerde, merde
bile muhtaç olmayan, dünyada her yerindeki mazlumlara sahip çıkacak kadar kudretli bir
Türkiye Cumhuriyeti doğduysa, bu AK Parti kadroları sayesinde oldu. Bakın 12 yıl içinde
neler değişti Türkiye’de. Öylesine muhtaç bir durumda olan ülkeyi, muhtaçlara yardım eder

hale getirdik. Zalimden kaçan mazlumlara beşik oldu, sığınak oldu. Zalim Esad’dan kaçan 2
milyona yakın kardeşimizi bağrımızda barındırdık. Onlara kucak açtık.”
“ARTIK GÜNEŞ DOĞMUŞ DİRİLİŞ VE YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR”
Şimdi yeni koalisyon arayışları olduğunu anlatan Davutoğlu, "Tek parti zihniyetiyle
Türkiye’nin belli köşesinde siyaset yapanların koalisyonu” dedi. Bu milletin, kimin milletin
yanında, kimin karşısında olduğunu gözünden tanıdığını belirten Davutoğlu, şunları söyledi:
"Türkiye’den bütün mazlum milletlere sesleniyoruz. Artık güneş doğmuştur. Diriliş ve
yükseliş dönemi başlamıştır. 2015 Haziranına giderken bu yükselişin izlerini hep beraber
göreceğiz. Önümüzdeki yıllarda Balıkesir de bu yükselişten en büyük payı alacak. İstanbulİzmir arası yarım saate düşecek. Bizi durdurmaya kimin gücü yeter? Millet aşkıyla yola
çıkanları durdurmaya kimsenin yetmez Allah’ın izniyle. Bin yataklı devlet hastanesini
bitireceğiz. Yiğit zeybekler, Yörükler! Siz ne istiyorsanız sizin talebiniz başımızın üstündedir.
Gönlümüzün derunundadır. AK Parti kadrolarına tek bir mesajımız var. Millet ayağa
kalkmıştır. Milletin önüne geçeceksiniz. Kuva-yı Milliye’de olduğu gibi bu bayrağı herkesten
evvel Balıkesirlilerin dalgalandırmasını istiyoruz. Hep bir Balıkesirlinin kapısını çalmaya,
onları bu yeni Türkiye yoluna davet etmeye hazır mısınız?"
Davutoğlu’nun konuşmasının sonunda yedi aylık Recep Tayyip Erdoğan adlı bebek kürsüye
getirildi. Davutoğlu, bebeği kucağına alıp sevdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9821.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Erciyes Kayak Merkezi’nde Hafta Sonu
Bereketi
Türkiye’deki kayak merkezleri arasında sezonu açan ilk kayak merkezi olan Erciyes Kayak
Merkezi’nde hafta sonu büyük yoğunluk yaşandı.Son günlerde yağan kar ile birlikte kayak
severler hafta sonu adeta Erciyes Kayak Merkezi’ne akın etti....
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Türkiye’deki kayak merkezleri arasında sezonu açan ilk kayak merkezi olan Erciyes Kayak
Merkezi’nde hafta sonu büyük yoğunluk yaşandı.
Son günlerde yağan kar ile birlikte kayak severler hafta sonu adeta Erciyes Kayak Merkezi’ne
akın etti. Kar yağışının istenilen seviyede olması ve hafta sonu yaşanan yoğunluk
işletmecilerin yüzünü güldürürken, vatandaşlar da sezonun açılmasıyla birlikte kayak keyfini
doyasıya yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9822.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

“Osmanlı’nın Temelinde ‘Ertuğrul’ Gazi Var”
Tekden Film’in yapımcılığını üstlendiği Diriliş ‘Ertuğrul’ dizisi 10 Aralık’ta TRT 1
ekranlarında yayınlanmaya başlanacak. Biz de bunu fırsat bilerek filmin yapımcılarından
Kemal Tekden ile dizi hakkında söyleştik. Tekden, ‘Neden Ertuğrul Gazi?’ sorumuza “Çünkü
Osmanlı’nın temelinde Ertuğrul Gazi var” yanıtını verdi.
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Son zamanlarda insanların tarihi dizilere olan ilgisi artarak devam ediyor. Bu ilgi olumlu
olarak algılanırken, ilginin çoğunlukla dizilerle sınırlı kalması başka bir tartışmayı da
beraberinde getiriyor. Bu tartışma tarihi dizilerin, tarihi gerçeklerden yoksun verilmesi…
Özellikle de Muhteşem Yüzyıl dizisinde bunu çok açık şekilde gözlemledik. Tekden Film
tamda bu noktada önemli bir filme imza atıyor. Filmin adı: Diriliş ‘Ertuğrul’… 10 Aralık
Çarşamba günü saat 19.55’te yayına girecek olan dizi hakkında bize bilgiler veren dizinin
yapımcılarından Kemal Tekden, kendisinin de bu tarihi dezenformasyondan hoşnutsuz
olduğunu dile getirerek, şikayet etmek yerine çözüm üretmeye çalıştığını söylüyor. Dizinin
tarihi gerçeklerin ışığında ilerleyeceğini kaydeden Tekden, seyircinin olumlu ve olumsuz
tepkilerini de mutlaka beklediğini söyledi.Dizinin senaryosunu Kayserili olan genç Yönetmen
Mehmet Bozdağ yazdı. Kemal Tekden ile aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenen
Bozdağ, dizinin senaryosunun yazılması aşamasında da Türkiye’deki dizi sektörüne damga
vurmuş senaryoların sahibi rahmetli Ömer Lütfi Mete’den de 2 yıl boyunca yardım almış.Ön
bir girişten sonra sizleri Kemal Tekden ile yaptığımız söyleşiyle baş başa bırakalım. Keyifli
okumalar:
“Şikayet etme, alternatif geliştir”
Tekden Film nasıl doğdu?
Film sektörünün ve TV’nin günümüzde en önemli eğitim aracı olduğunu biliyorum. Şuana
kadar hep olumsuzluklardan şikayetçiydik. Ama ben şikayet eden biri olarak ön plana çıkmış
değilim. Ben çözüm ve alternatif üretmeye çalışıyorum. Şikayet edeceğine sen de alternatifini
oluştur. Lise yıllarından tanıdığım Mehmet Bozdağ isimli bir genç arkadaşımla bu işe girmek
istedik. Mehmet benim de teşvikimle çeşitli çalışmalar yaptı. Tarih ve sosyoloji alanında
eğitim aldı. Mehmet Bozdağ, dizinin senaryosunu, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek dizilerinin de
senaristliğini yapan rahmetli Ömer Lütfü Mete ile 2 yıl birlikte çalıştı. Mehmet ile 4 yıl evvel
2010 yılında Tekden Film yapım ismiyle bir şirket kurduk. O yıl İstanbul Kültür Başkenti
Ajansı adına Ustalar, Alimler ve Sultanlar isimli bir belgesel drama çektik. Daha sonra
İstanbul’da belediyelere 3 boyutlu film yaptık. Geçtiğimiz yılda TRT’ye Hasan Kaçan’la
‘Gönül Hırsızı’nı yaptık. Yaklaşık 19 hafta devam etti.
“Filmin tüm karakterleri at üstünde ok atabiliyor”
Diriliş Ertuğrul filminin fikir aşaması nasıl gelişti?
Bu sene de TRT ile görüşmelerimiz sonucu Ertuğrul Gazi’nin hayatıyla başlayan bir dizi film
yapılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine yaklaşık olarak 6 ay bir ön hazırlık yapıldı. Hatta
geçtiğimiz nisan ayından itibaren sanatçılar belirlendi. Daha sonra bunlar yetiştirilmeye
çalışıldı. Türkiye’de olmayan bir şey Biz Cengiz Han Filmi’nin savaş sahnelerinin eğitmeni
olan bir Kazak ekibi getirdik. Filmde kullandığımız atları eğittiler. Savaşa uygun hale

getirildi. Mesela Türkiye’de ilk defa bir at dörtnala koşarken devrilebiliyor. Kesinlikle ata da
bir şey olmuyor. Filmde oynayan sanatçıların tamamı at üstünde ok atabilecek duruma geldi.
Bunlardan biri de Engin Altan Düzyatan… O da dörtnala giden bir attan ok atabilecek ve atı
şaha kaldırabilecek bir şekilde eğitildi. Ekim ayının başında da çekimler yapılmaya başlandı.
Şuanda 3. Bölüm çekiliyor. Bu çekimler İstanbul’da yapılıyor.
“Fragmanlar çok beğenildi”
Çekimlerin tamamı Beykoz’da mı?
Beykoz temelli ama Belgrat Ormanları, Riva, Şile gibi bölgelerde de açık alanlarda da
çekimler yapılıyor. Beykoz’da kapalı bir alan var. Fetih filminin çekildiği alanları biz
kiraladık. Burası 13. Yüzyıla uygun hale getirildi. Hem tapınak şövalyeleri hem de o günün
haçlılarına uygun hale getirildi. Hem de Osmanlı’nın çadırları kuruldu. Açık alanlarda oba
yapıldı. Kapalı yerlerde de yine çadırlar içerisinde birtakım bölümler geçecek. Şuana kadar
fragmanlar ortaya konuldu. Fragmanlar çok beğenildi. Çok üst seviye olmuş. Hatta
Türkiye’nin gelmiş olduğu seviyenin üzerinde olmuş diye olumlu tepkiler aldık. Bu bizim için
çok şevk verici bir şey… İnşallah bu vesileyle önümüzdeki iki yıl bu dizi devam eder.
Arzumuz o yönde… İstenilirse devam da edilebilir. Eğer devam edilirse Osman Gazi’ye mi
geçilir bilemem? Bildiğiniz gibi Süleyman Şah’ta Ertuğrul Gazi’de bugünlerde Türkiye’nin
gündeminde… Hem Caber Kalesi dolayısıyla Hem de Bilecik’in Ertuğrul Gazi ismini alması
düşüncesinden dolayı… Bir yandan Moğol bir yandan da Haçlı seferleri arasında sıkışmış bir
toplumun yeniden dirilişi… Diriliş Dizisi’nin Selçuklu çöküşünden sonra Ertuğrul Gazi ile
ufak bir obanın bir devlet kuruşunu anlatan bir senaryosu var. Tabi bizim için çok önemli…
Tarihi bilmemiz bir devletin nasıl kurulduğunu, hangi anlayışlar temeli üzerinde kurulduğunu
çok iyi vermemiz lazım. Burada Türklerin özellikle İslam’dan sonra adalet için uğraştığını ve
nizam-ı alem davası güttüğünü bunun da aslında bugünlere yansıması gerektiğini
vurgulamaya çalışıyoruz. Türk geleneğini İslam ile birleştirerek nasıl mükemmel hale
geldiğini orada vurgulamaya çalışıyoruz. Burada bilge şahsiyetlerinde daima işin içerisinde
olduğunu ve onların yönlendirmesiyle liderlerin nasıl daha mükemmel bir hale geldiğini
ortaya koymaya çalışıyoruz.
“Osmanlı’nın temelinde Ertuğrul Gazi var”
Dizi’nin tarihi başrol karakteri olarak Ertuğrul Gazi’yi görüyoruz. Ancak şuana kadar
yapılan dizilerde ve filmlerde Osmanlı’nın en güçlü olduğu dönemlerin padişahları konu
alındı. O şaşalı dönemlerin birinde padişahlık yapan isimlerden biri yerine neden
Ertuğrul Gazi?
Osmanlı’nın temelinde Ertuğrul Gazi ve onun döneminin anlayışı yatıyor. Hatta daha geriye
gidersek Nizamiye Medreselerinin Osmanlı Medeniyetinin temelinde çok etkili olduğunu
görüyoruz. Tabiki devletler yıkılır ve yeniden kurulur. Ama anlayış devam ediyor. Büyük
Selçuklu Devleti’nin anlayışı Osmanlı’da daha mükemmel hale getirilerek devam ediyor.
İnsanı temele koyan bir anlayış. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesi bizim tarih boyunca
şiarımız olmuştur. Osmanlı’nın gerçek kodlarının Ertuğrul Gazi ve döneminde olduğunu
düşünüyoruz. Bir şirket zirvede olabilir. Ama onu o zirveye getiren anlayış nerededir onu
araştırmak lazım. Zirvede konuşmak kolay ve caziptir. Ama geriye gidip de o zirveye getiren
temel anlayışı sorgulamak lazım. Ertuğrul Gazi’de öyle bir temel atıyor ki, o devlet sadece
kişilere bağlı olmadan zirveye gidebiliyor. Tabi kişiler burada çok önemli… Ertuğrul
Gazi’nin oğlu Osman’dan başlayarak Kanuni’ye kadar hep mükemmel şahsiyetler devletin
başına geliyor. Ama belki de o ortam onları mükemmel hale getiriyor. Bunu iyi ayırt etmek
lazım… Burada bir nüans farkı var. Yani ortam o kadar mükemmel hale getirilmiş ki lider
olacak bir şahsiyetin hangi eğitimden geçmesi gerektiğini hangi zihniyet ve hangi medeniyet,
hayata bakış açısından çok önemli… Ertuğrul Gazi’de bunların sırları saklı… Biz bu sırları
ortaya koymaya çalışıyoruz. Eğer Ertuğrul Gazi’yi iyi anlarsak Osman Gazi’yi iyi anlarız.
Eğer Osman Gazi’yi iyi anlarsak Fatih’i çok iyi anlarız.

“Liyakat yoksa yönetim, yönetim olmaktan çıkar”
Bu döngü Osmanlı’nın son dönemine kadar gelir sanırım…
Tabi tu özelliklerin kaybı ile Osmanlı gerilemeye başlıyor. Ordunun başında savaşan bir
padişahtan saraydan çıkmayan bir padişah anlayışına dönüşmüşüz. Bunun mutlaka mantıklı
açıklamaları var. Ben bunu inkar etmiyorum. Ancak bu bile dinamizmi kaybettiğimizin
göstergesi… Tüm bunları ele aldığımızda tarihimizi iyi analiz etmeli ve bugüne çok iyi
dersler almak zorundayız. Yönetim anlayışları ve yaklaşımlar değişir ama temeli değişmez.
Temelinde adalet, liyakat ve ehliyet vardır. İslam bunu gerektiriyor. Ehliyet, liyakat ve adalete
önem vermiyorsanız o yönetim, yönetim olmaktan çıkar. İnsanları liyakatına göre, benim
arkadaşım, dostum ve benim cemaatimden gibi bir düşünceyle değil de liyakatine ve
ehliyetine göre değerlendirmek lazım. Bu İslam’ında bizden beklediği bir yönetim anlayışıdır.
Biz Osmanlı’da da bunu başta görüyoruz. Bu çok önemli bir şey…
Osmanlı ile ilgili yapılan dizilerde özellikle de ‘Muhteşem Yüzyıl’da sırf reyting uğruna
tarihten kopuk ve çarpık bir senaryo gördük. Bu nedenle de çok eleştiri aldı. Diriliş
Ertuğrul dizisinde de sırf bu kaygılardan dolayı böyle bir dezenformasyonla
karşılaşacak mıyız?
Hayır, burada mutlaka hayatın bir gerçeği olan aşk var. Ama gerçek o güne ait aşk var. Böyle
sarayda adeta kadınların peşinde koşan bir padişah anlayışı Osmanlı’da yoktu ki Kanuni’de
olsun. Adamcağızın ömrü o savaştan bu savaşa koşmakla geçmiş… O kadar geniş bir zamanı
yoktu ki sarayda yatsın kalksın. Topkapı Sarayı’nı görmüşsünüzdür. Batılı sarayları gördükten
sonra Topkapı Sarayı’na saray deme imkanı da yok. Orası Osmanlı padişahlarının konutu…
Son derece mütevazi bir yer…
“Gerçekleri vereceğiz”
Topkapı Sarayı’nın odaları da öyle çok büyük odalar da değil.
Avrupa’da ki saraylara gittiğinizde o şaşayı hissediyorsunuz. Her tarafta altın kaplamalar,
milletin parasını vergi olarak almış ve saraya harcamış nice krallar var. Zaten batılılar geldiği
zamanda şaşkınlık yaşıyorlar. Ya böyle bir devlet: Cihan Devleti dediğimiz bir devletin böyle
bir sarayımı olur gibi… Bu bile Kanuni’nin şaşa içerisinde yaşamadığının göstergesi…
Mesela Hürrem Sultan hayırsever bir kadın… İstanbul’da Haseki külliyesini yaptıran, birçok
cami ve medrese yaptıran bir kadın… Kadınsı düşüncelerle kocasının peşinde koşan,
başkasıyla didişen: tabiî ki normalde bunlar insanlık hali olabilir. Ama bu kadar değil. Bunlar
popüler kaygılar… Dizi daha fazla insanın seyretmesini sağlama endişesiyle yapılıyor. Ama
bizim gibi tarihe saygısı olan ve tarihi temelleri sarsmadan, ona zarar vermeden yansıtmaya
çalışan insanlar için bu böyle olması mümkün değil. Gerçeği vereceğiz. Çok yüksek reytingler
alacağını tahmin ediyoruz. Siz kaliteli iş yaparsanız, zaten bizim tarihimizin her bölümü
cazip… Batıda Rambo filmleri çekiliyor. Amerika kısa tarihini defalarca filme dönüştürdü.
Bizim bin yılı aşan tarihimizde neler var. Ancak biz bunu kullanamıyoruz. Kültürümüz,
tarihimiz bir derya…. Eğer bunlar işlense evrensel çapta sonuçlara ulaşabiliriz.
“Çok iyi bir ürün ortaya çıkacak”
Dizinin TRT’de yayınlanması reyting kaygısı ortadan kaldırıyor diyebilir miyiz?
Tabi kesinlikle. Bizim aslında bu tür bir kaygımız var. Biz işin kaliteli olması, başka ülkelerde
de seyredilebilecek seviyede olması düşüncesindeyiz. Mesela birçok görüntü Hollywoodvari
çekim seviyesinde. Türkiye de bu çekimlerin tarihi dizi olarak ortaya konulan filmlerden çok
üstün seviyede olduğunu biliyorum. Bu yönde gayretler var. İnşallah film çıktığında da bana
hak vereceksiniz. Hem senaryo mükemmel hem o dönem bu açıdan müthiş. Macera açısından
da ideal aşk veya seviyeli insanların hoşuna gidebilecek sevgi, gönül muhabbetleri açısından
da sinemamızın geldiği seviye açısından da çok önemli. İnşallah bu dizi film yayınlandıktan
sonraya yine birlikte konuşuruz. Ben çok ümitliyim. Çünkü çekimleri biliyorum. Şimdiye
kadar ki alt yapı çalışmalarını biliyorum. İnşallah herkesin de beğenebileceği çok iyi bir ürün
ortaya çıkacak.

Filmin Tarih danışmanlığını Kimler yapıyor?
Tarihi danışmanlığında bir kaş kişi var. Zaten senaristimiz Mehmet Bozdağ’da tarihçi. Bu
konuda kendisi de çok okuyan bir arkadaştır. Başta Prof. Dr. Feridun Emecen olmak üzere
birçok tarih danışmanımız var. Onlar, o dönemle ilgili araştırma yapan insanlar. Senaryoyu
sürekli gözden geçirerek bir yanlışlık olmasın diye onlarında görüşlerini alıyoruz.
“Genç, yanlış yapıyorsa hata bizlerdedir”
Bu dizilerle genç nesillerin tarihe dikkatleri çekilerek, belki de doğru bir şuara sahip
olmaları sağlanabilir mi?
Hiçbir genci dışlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Genç, yanlış yapıyorsa hata
bizlerdedir. Önceki nesillerin suçudur. Önlerine alternatif değerler, güzellikler,
koymamamızdandır. Bunların bu yönde çabalarla düzeltileceğini düşünüyorum. Bizim
gençlerimiz bu ülke değerlerine yine bağlıdır. Ben buna inanıyorum. Eğer siz bir şeylerle
bunun önünü açarsanız çok daha güzel sonuçlar alacağız. Osmanlı, Türk toplumunun dünyada
ortaya koyduğu en büyük eserdir. En büyük medeniyet anlayışıdır. O nedenle biz istesek de,
istemesek de içimizde bir şeyler ona çeker bizi. Ama Osmanlı’yı bugüne getirmenin bir
manası yok. Ondan alacaklarımızı alıp bugüne has yeni bir medeniyet kurmaktır önemli olan.
Bizim arzumuz, isteğimiz bu. Ben bu işten zengin olayım düşüncesinde bir yaklaşım
içerisinde değilim Bu bir hizmettir. Allah ömür verdikçe de bu işe destek vereceğim. Önemli
olan bu işin kendisini çevirmesi ve daha güzel eserlerin ortaya konulmasıdır. Bizim tarihi
filimler temelli olarak film sektöründe olduğumuzu söyleyebilirim. Belki bunun dışında da
bugüne ait filimler ilerde de olabilir. Fakat asıl hedefimiz tarihi filmler çerçevesinde ürünler
çıkarabilmektir. Çünkü bizim tarihimiz çok büyük bir derya.
Dizide uluslararası üne sahip bir aktör de görebilecek miyiz? Var mı böyle bir düşünce?
İlerde sinema filmi olarak düşündüğümüz filmler var. Orada birkaç dünya çapında, çok üst
seviye başarılı oyuncularla yapmayı düşünüyoruz. Dizi filmde bu tür oyuncuları getirmek çok
maliyetli. Türkiye’de dizi filmi çok ufak kârlarla yapıyorsunuz. Ne kadar üst seviye olursa
olsun. O bakımdan bunu belli süreli getirebilirsiniz. O da sinema filmi için söz konusu
olabilir. Onları düşünmüyor değiliz. Yoksa burada birçok ünlü oyuncu oynuyor.
“Bilge şahsiyetin olmadığı bir devlet yürüyemez”
Zaten başta söylediğim gibi her dönemde liderlerin yanında mutlaka bir bilge şahsiyet vardır.
Burada başta Muhittin İbn-i Arabi hazretleri oynayacak. Daha sonra farklı şahsiyetlerde
katılacak. Bilge şahsiyetin olmadığı bir devlet yürüyemez. Çünkü bilge şahsiyetlere ve liderler
son derece saygılıdır. Fatih’in yanında Akşemseddin var, Şeyh Edebali Osman gazinin
yanında.
“Bizi tenkit edebilirler”
Söyleşimize son verirken buradan seyircilere neler söylemek istersiniz?
Seyircilerimize bu diziyi kaçırmamalarını, sürekli takip etmelerini, eğer farklı düşünceleri
veya eleştirileri varsa bize mutlaka ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle gençlerimizin
mutlaka bu filmle bir tarih şuuru alabileceklerini düşünüyorum. Türk milletine mensubiyet
duymak bir takım düşünceler içerisinde olmak sadece laftan ibaret değildir. İcraata geçmek en
önemlisidir. Bu milleti seven insan, bu milletin değerlerine sahip çıkan insanların mutlaka bu
yönde icraatlar yapması lazım. Bizi de yönlendirebilirler. Biz her şeye açığız. Bize teklifler
sunabilirler, tenkitler sunabilirler. Ama biz de onların yanımızda olmasını arzu ediyoruz. Eğer
bize destek verilirse bu bizi daha çok iş yapmaya teşvik eder. Ben bütün toplumumuzun bu
yönde desteğini ve özelliklede dualarına talibim.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9823.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Boğazlıyan Şeker’de 2014 Kampanya Hedefleri
Tutuyor
Kayseri Şekere bağlı Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve Entegre tesislerinde 2014 yılı
Kampanya döneminin 64’üncü günde 855 Bin ton Pancar işlenerek 123 Bin ton şeker üretimi
gerçekleştirildi.Kampanya süresince 83 Gün çalışması beklenen...
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Kayseri Şekere bağlı Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve Entegre tesislerinde 2014 yılı
Kampanya döneminin 64’üncü günde 855 Bin ton Pancar işlenerek 123 Bin ton şeker üretimi
gerçekleştirildi.
Kampanya süresince 83 Gün çalışması beklenen Boğazlıyan Şeker Fabrikasında Kampanya
döneminde 1 Milyon 100 bin ton Pancar işlenerek 160 Bin ton şeker üretiminin başarı ile
gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9824.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor 22 Hafta
Sonra 4’ledi
Spor Toto Süper Lig’in ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, 22 hafta sonra ilk
bir karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Suat
Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Lig’in 11. Haftasında,...
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Spor Toto Süper Lig’in ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, 22 hafta sonra ilk
bir karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.
Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Lig’in 11.
Haftasında, Balıkesirspor filelerini 4 kez havalandırdı. Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor

en son Spor Toto Süper Lig’in 2013 - 2014 sezonu’nun 23. Haftası’nda Kayserispor’u 4 -0
skor ile mağlup etmişti. Bu sezonda, Balıkesirspor maçı rekorundan önce, en fazla golü
Beşiktaş maçında atan Kayseri temsilcisi, Balıkesirspor galibiyetinden sonra hanesine 3 puan
ekleyerek, puan cetvelinde 13. sıraya yerleşti.
Balıkesirspor maçı sonunda 2 gün izin yapan mavi - siyahlılar yarın yapacağı antrenmanla lig
hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9825.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

’Öldüren Teftiş’in İlk Duruşmasında Taşeron
Firmadan Şaşırtan Savunma
Kayseri’de 12 Haziran’da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu müfettiş yardımcısı ve işçinin
hayatını kaybettiği olayın 1’inci duruşması görüldü. İnşaatı yüklenen taşeron firmanın
yetkilisi, mahkeme başkanının ’İnşaata...
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Kayseri’de 12 Haziran’da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu müfettiş yardımcısı ve işçinin
hayatını kaybettiği olayın 1’inci duruşması görüldü. İnşaatı yüklenen taşeron firmanın
yetkilisi, mahkeme başkanının ’İnşaata neden file takmadınız?’ sorusuna ’O tarihte
Kayseri’de file olduğunu bilmiyorduk’ diyerek kendini savundu.
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, inşaat firmasının sahibi H.E., taşeron firma
yetkilisi K. M. P., yapı denetim sorumlusu O.B., inşaat mühendisi E.Y. ve olayda hayatını
kaybeden işçi B.G.’nin eşi Y.G. hazır bulundu. Duruşmada ifade veren inşaat firmasının
sahibi H.E., "Şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Olayın olduğu gün Kayseri’deydim.
Çalışılan sahanın betonu Salı günü dökülmüştü. Kaza Perşembe günü meydana geldi. Beton
henüz mukavemet kazanmamıştı. Betonun üzerine 2 kişi çıkınca olay meydana gelmiş.
Kazayla alakalı kusurumun olduğunu düşünmüyorum. İnşaatta bütün güvenlik önlemleri
alınmıştı" dedi.
Bir yıllık evli 29 yaşındaki İş Müfettiş Yardımcısı Naci Ayvalıoğlu ve kalıp ustası Baki
Güneş’in hayatını kaybettiği olayın davasında ifade veren taşeron firma yetkilisi K.M.P.,
davada kendini savundu. Uzun yıllar Almanya’da çalıştığını ve Türkiye’de ilk defa güvenli
iskeleyi inşaatta kullandığını söyledi. Mahkeme başkanının ’İnşaatta neden file
kullanmadınız’ sorusuna ’O tarihlerde Kayseri’de file olduğunu bilmiyorduk’ diye cevap
veren K.M.P., ifadesinde şunları söyledi:
"İnşaatı taşeron olarak aldım. Çalışan ustaları ben ayarlarım. Kalıp işini projesine uygun
olarak yaparız. Bu şekilde 6’ıncı kata kadar çıktık. Kaza anında orada değildim. İskele
sisteminin örneklerini 2001-2005 yılları arasında Almanya’da aynı işi yaptım ve bu iskeleye
benzer koruma iskelesini gördüm. Bu iskele sisteminden esinlenerek inşaatta uyguladım.
İşçilerin güvenliği için uyguluyoruz. Daha önce iskeleyi tutması için kirişin konulan tutucu
demirlerin 2 tanesinin hatalı olduğunu fark ettim."
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ’eksik dosyaların giderilmesi’ için ileri bir tarihe
ertelendi.

13 Haziran 2014 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi’nde bir
inşaatta meydana gelen olayda, bir yıllık evli olan iş Müfettiş Yardımcısı Naci Ayvalıoğlu ile
kalıp ustası Baki Güneş inşaatın 5. katında denetim yaparken düşerek hayatını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9826.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Strazburglu İş Adamları Büyükşehir’de
Kayseri’nin kardeş şehirleri arasında bulunan ve Avrupa Birliği’nin başkenti olarak bilinen
Fransa’nın Strazburg kentinden bir grup iş adamı Kayseri’ye gelerek Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Başkan Özhaseki,...
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Kayseri’nin kardeş şehirleri arasında bulunan ve Avrupa Birliği’nin başkenti olarak bilinen
Fransa’nın Strazburg kentinden bir grup iş adamı Kayseri’ye gelerek Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Başkan Özhaseki, bugün ayrıca Türkiye Kalite
Derneği (KALDER) Kayseri Temsilciliği yöneticileri ve Aksaray Belediye Başkanı ile de bir
süre görüştü.
Başkan Özhaseki’yi ilk olarak Fransa’nın Strazburg kentinden iş adamları ziyaret etti.
Almanya ve Fransa’da faaliyet gösteren iş adamları Kayseri’de de iş yapmak istediklerini
belirttiler.
Türkiye Kalite Derneği Kayseri Temsilcisi Salih Yalçın ve KALDER yöneticileri de Başkan
Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. KALDER Kayseri Temsilcisi Yalçın, Başkan Özhaseki’ye
dernekleri hakkında bilgi verdi.
BAŞKAN YAZGI’DAN ZİYARET
Öte yandan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da Başkan Mehmet Özhaseki’yi
ziyaret ederek bir süre görüştü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler alan Aksaray Belediye Başkanı Yazgı, Başkan
Özhaseki’nin Türkiye’nin örnek belediye başkanlarından birisi olduğunu ve görüş ve
önerilerinin kendisi için önemli olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9827.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayserili Girişimciler Yerli Otomobil Üretimi
İçin Sponsor Arıyor
Kayserili girişimciler yıllardır uğraş verdikleri yerli otomobil üretimi için sponsor arayışında
olduklarını belirtti. Yerli otomobil üretimi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Eyüp
Kutay, "Üreteceğimiz ilk aracımız pahalıya...
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Kayserili girişimciler yıllardır uğraş verdikleri yerli otomobil üretimi için sponsor arayışında
olduklarını belirtti. Yerli otomobil üretimi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Eyüp
Kutay, "Üreteceğimiz ilk aracımız pahalıya mal oluyor. 600 bin lira ile 1 milyon lira arasında
bir sermaye olması gerekiyor. Bu aşamayı geçtikten sonra üreteceğimiz aracın fiyatı 40-45 bin
TL civarında lüks bir araç olacak" dedi.
Yıllardır yerli otomobil üretimi için uğraş veren Eyüp Kutay, Ömer Münezzer ve İzzet Ulutaş
çalışmalarını Kayseri ve İstanbul’da sürdürürken, sponsor arayışında olduklarını söyledi.
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Eyüp Kutay, "Yerli otomobil projesi ile 8 yıldır
ilgileniyoruz. Şu aşamada elektrikli otomobil olsun, hidrojenli olsun, 4 silindirli motor olsun
hepsini yaptık, hazır. Eğitim çalışmalarımızı İstanbul’da yapıyoruz. Elektrikli otomobil ile
ilgili olarak İzzet Ulutaş arkadaşımız ekibiyle ilgileniyor. Hidrojenli araç ile ilgili olarak da
Ömer arkadaşımız ilgileniyor. 4 silindirli motor olarak da Ömer diye başka bir arkadaşımız
var o ilgileniyor. İstanbul’d ki ekibin başında da Mehmet Ali Yıldırım arkadaşımız
bulunuyor" diye konuştu.
Kutay ayrıca, "Çalışmalarımız aşağı yukarı son aşamaya geldi. 8 senedir uğraşıyoruz. Biz
2011 yılında Nihat Ergün’ün bakanlığı döneminde plan ve projemizi Bilim ve Sanayi
Bakanlığına sunduk. Bunun üzerine plan ve projemiz değerlendirmeye alındı. Bizi 6-7 kez
çağırdılar. Sunumumuzu yaptık. Uğraş verdiğimiz otomobil yüzde 100 yerli olsun diye uğraş
verdik ve dışarı bağımlı olmamak için yaptığımız hazırlıklar tamam. Yalnız bizim şuanda bir
sponsor ihtiyacımız var. Çünkü maddi sıkıntı çektiğimiz için ilk portatif aracımızı yapıp ve
Türkiye’nin ilk yerli otomobili olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığına sunmak. Üreteceğimiz ilk
aracımız pahalıya mal oluyor. 600 bin lira ile 1 milyon lira arasında bir sermaye olması
gerekiyor. Bu aşamayı geçtikten sonra üreteceğimiz aracın fiyatı 40-45 bin TL civarında lüks
bir araç olacak" şeklinde konuştu.
"1 aydır hidrojenli aracımızı deniyoruz" diyen Kutay, "Yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Her araca
da uygulanabiliyor. Elektrik araç da yapılma aşamasında. Bizim tahminimiz 8-10 saatlik bir
şarjla bin kilometreden yukarı mesafe katedecek şekilde tasarlıyoruz" dedi.
Hidrojenli araç çalışmalarını yürüten Ömer Münezzer ise, “Bu araçta sudaki hidrojeni
elektrolit sistemi ile alıyoruz. Yakıtı mazot, benzin, LPG değişmiyor. Aracın normalde yaktığı
yakıtı yarıya düşürme gibi bir çalışmamız var. Örneğin araç 400 lira yakıt yakıyorsa, bu
sistemi yaptıktan sonra 200 lira yakıt harcayacak. Bu maliyetli bir çalışma oluyor. Kullanılan
malzemelerde pahalı malzemeler oluyor. Bunun için sponsor arayışımız sürüyor" ifadelerini
kullandı.

Elektrikli araç üretimi için çalışmalarını sürdüren İzzet Ulutaş da, “Elektrik aracın imalatı ile
uğraşmaktayım. Uzun zamandır doğru akım motorlarını araçların üzerine uygulanması
noktasında çalışmaktayım. Bunun için özel maksatlı motor üretmek gerekiyor. Bilindiği üzere
doğru akım motorlarının elektromotor kuvveti asenkron motorlara oranla daha fazladır.
Bundan faydalanmak gerekiyor. Amaca uygun malzemeleri bulmakta zorlanıyoruz. Bu açıdan
çalışmalarımız devam etmektedir. Yapacağımız motor yürürlükte olan bütün araçlara
uygulanabilir bir motor olacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9828.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

40 Okula 100 Satranç Masası Takımı Hediye
Edildi
Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından düzenlenen kampanya
çerçevesinde Kayseri ve İlçelerinde toplam 40 okula 100 tane Satranç masası takımı dağıtımı
töreni yapıldı.Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor...
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Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından düzenlenen kampanya
çerçevesinde Kayseri ve İlçelerinde toplam 40 okula 100 tane Satranç masası takımı dağıtımı
töreni yapıldı.
Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay’ın düzenlediği kampanya ile
Kayseri ve çevresindeki toplam 40 liseye verilecek olan 100 satranç masası takımı Kayseri
Valisi Orhan Düzgün tarafından okullara teslm edildi. Ayrıca programda Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, Felahiye’de üniversite sınavında ilk 3’e giren öğrencilere hediyelerini verdi.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün “Buraya iki farklı amaçla ilimize gelen iki farklı grubun
programı için burada bulunuyoruz. Birincisi Felahiye Kaymakamlığımızın bir projesi olan lise
öğrencilerimizin üniversite ortamını görmesi oralarda üniversite öğrencileriyle beraber ders
sırasında sohbet etmek ve buna dayanak olarak da daha bilinçli bir tercihte bulunmaları
oradaki okulların fakültelerin ve eğitim öğretim konuları hakkında bilgi sahibi olmaları
amacıyla düzenlenmiş olan güzel bir bilgilendirme toplantısıdır” dedi.
Düzgün “ Bu proje vesilesiyle ben değerli kaymakamımızı ona yardımcı olan eğitim
teşkilatımızın değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz yılda yine Felahiye
ilçemizden ilk üçe giren öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Bugün üniversiteye gelecek olan
öğrencilerimizin de tabi üniversiteye hazırlanma konusunda daha şevkle çalışacaklarını
biliyor ve inanıyorum” diye konuştu.
“ Diğer programımızda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Yeşilay başkanlığımız
tarafından okul müdürlüğümüz ve öğrencilerimizin sosyo-kültürel bakımdan etkin
öğrencilerimizin dersler dışında ki vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini sağlamak, onların
zeka gelişimlerine katkıda bulunmak için satranç takımlarının dağıtım törenleri var” diye

konuşan Vali Düzgün “ Okullarda ve dersliklerde kullanılabilecek ya da diğer salonlarda
kullanılabilecek şekilde 100’ün üzerinde satranç takımları okullarımıza dağıtılacak. Onun için
de bugün Akkışla ilçemizden başlayarak birçok okul müdürlerimiz buradalar. Ben bu proje
dolayısıyla da Yeşilay başkanımıza, gençlik ve spor müdürlüğümüze ve çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum. Her 2 projenin de belirtilen amaçlara ulaşması doğrultusunda başarılı
olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9829.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kocasinan Kaymakamlığından ’100 Yılında
Çanakkale Ruhu’ Projesi
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, ’100. Yılında Çanakkale Ruhu’
projesi kapsamında bedensel engelliler ve öğrencilere Tarihçi Ahmet Nedim Kilci tarafından
konferans verildi.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi...

01 Aralık 2014 Pazartesi 13:25

Kocasinan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, ’100. Yılında Çanakkale Ruhu’
projesi kapsamında bedensel engelliler ve öğrencilere Tarihçi Ahmet Nedim Kilci tarafından
konferans verildi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Kayseri
Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Fatma Oytun, Kocasinan Kaymakamlığı yetkilileri,
bedensel engelliler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Bedensel
Engeliler Derneği Başkanı Fatma Oytun, "Biz buraya bilindiği üzere 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü nedeniyle geldik. Çanakkale’nin ruhu tabi ki bizler için çok önemli. Çünkü
orada savaş zamanında ciddi anlamda engelli kalanlar olmuştur. Buda bizim alanımız olduğu
için bu konuyu çok önemsedik. Bu konu ile ilgili buraya konuşmaya geldik. Yapılan proje
bizim için çok önemli. Kayseri’de Çanakkale’nin ruhunu halkımıza anlatmak önemli bir şey.
Bu konuda Kocasinan Kaymakamlığına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye
konuştu.
Düzenlenen etkinliğe dinleyici olarak katılan bedensel engelli vatandaşlar ise, "Çanakkale
bizim için büyük bir önem taşıyor. Kocasinan Kaymakamlığının sayesinde böyle güzel bir
programa katıldık. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Ardından, Tarihçi Ahmet Nedim Kilci, konferansa katılanlara ’100. Yılında Çanakkale Ruhu’
projesi kapsamında Çanakkale’yi anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9830.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Palancıoğlu, Adana’da Kayserililerle Buluştu
Adana’daki Kayserililerin her ay düzenli olarak yaptıkları yemekli toplantının bu ayki konuğu
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu oldu.Kayseri Erciyes Anadolu Derneği Başkanı
Ahmet Şahin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun...
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Adana’daki Kayserililerin her ay düzenli olarak yaptıkları yemekli toplantının bu ayki konuğu
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu oldu.
Kayseri Erciyes Anadolu Derneği Başkanı Ahmet Şahin, Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu’nun programlarına katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"Başkanımız Palancıoğlu’na ve Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’ya davetimizi
kabul edip Adana’ya geldikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.
Adana Plaza Otel’de gerçekleştirilen yemeğe katılan Palancıoğlu, Talas’ta hayata geçirdikleri
ve gerçekleştirecekleri projelerini sinevizyon eşliğinde davetlilere anlattı.
Adana’da Kayserililerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Palancıoğlu,
şunları söyledi:
"Talas Kayseri’nin tarihi ve turistlik mekanlarından biri. Sınırlarında 2 tane üniversite
bulunmakta. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki Türkiye tarihinde en hızlı
raylı sistem uygulamasını ilçemize gerçekleşti. Şu anda Cemil Baba Mezarlığına kadar giden
hattımızı Anayurda kadar uzatacağız. Özhaseki başkanımıza müteşekkiriz. Projelerimiz birer
birer hazırlanıyor. Bir kısmını çok kısa sürede hayata geçirmeye başlayacağız. Talas,
insanların sporunu yapabildiği eğlenip dinlenebildiği bir ilçe olacak. Sizlerle buluştuğum için
çok mutluyum."
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora doğalgaz yatırımları, Adana Vergi Dairesi
Başkanı Ahmet Tunalı da vergi borçlarının yeniden yapılandırılması hakkında birer konuşma
yaptığı programa kaymakamlar, belediye başkanları, emniyet müdürleri, çok sayıda sanayici
ve işadamı katıldı.
Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9831.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Kayseri U16 Ligi A Grubu
Kayseri U16 Ligi A Grubu’nda üst sıraları hedefleyen Talasgücü, zayıf rakibi Tomarza
Belediyespor’u 5-0 maılup ederek üç puana uzanmayı başardı.STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu
SahaHAKEMLER: Enes Küçükaslan *** Mustafa Göksu *** Faruk Koç...
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Kayseri U16 Ligi A Grubu’nda üst sıraları hedefleyen Talasgücü, zayıf rakibi Tomarza
Belediyespor’u 5-0 maılup ederek üç puana uzanmayı başardı.
STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Enes Küçükaslan *** Mustafa Göksu *** Faruk Koç ***
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR U16: Seyit Dumlu *** Can Altınkazma *** Ahmet Yılmaz
*** Celal Demir *** Umut Akyol *** Mehmet Emin *** Erdem Beyazıt *** Adil Eren ***
Mevlit *** Vural Yiğit *** Serhat Çıraklı ***
TOMARZA BELEDİYESPOR U16: Salih * Muhammed Aksu * Selahattin Şahin * Mehmet
Işık * Hakan * Fatih Güneş * Hüseyin Önder *Hasan Önder * Nusret Demirezen * Halil
İbrahim**
GOLLER: Dk.37.57 Mevlüt, Dk.43 Erdem, Dk.64 Serhat Çıraklı, Dk.69 Can Altınkazma
(Talasgücü Belediyespor U16)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9832.html
Erişim Tarihi: 01.12.2014

Strazburglu İşadamlarından Osb’ye Ziyaret
Fransa’nın Strazburg kentinden bir grup işadamı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret
ederek bölgenin yatırım koşulları hakkında bilgi aldılar.Fransa’da yaşayan Kayserili işadamı
Akif Bursa’nın öncülük ettiği heyet, Kayseri...
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Fransa’nın Strazburg kentinden bir grup işadamı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret
ederek bölgenin yatırım koşulları hakkında bilgi aldılar.
Fransa’da yaşayan Kayserili işadamı Akif Bursa’nın öncülük ettiği heyet, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü’yü ziyaret etti.

Bütün hizmetler bölge tarafından veriliyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 900’ün üzerinde fabrikanın bulunduğunu belirten
Ahmet Hasyüncü “Bölgede bulunan fabrikalarda 60 bin çalışan var. Alt yapı ile ilgili
hizmetlerin tamamı bölge müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Alt yapı konusunda
herhangi bir eksiğimiz bulunmamaktadır” dedi. Özellikle çarpık sanayileşmenin önlenmesi
için devlet tarafından teşvik verildiğine dikkat çeken Ahmet Hasyüncü, “Devletin verdiği
teşvikten dolayı enerjiyi en ucuz kullanan bölgelerin organize sanayi bölgeleri olduğunu
söyledi. Hasyüncü, yabancı yatırımcıların Kayseri’ye gelerek yatırım yapmasından
memnuniyet duyacaklarını belirtti.
Yatırımları Türkiye’ye taşımayı hedefliyoruz
Özellikle eksik olan ürünleri Türkiye pazarına taşımayı hedeflediklerini belirten Akif Bursa
“Yabancı ortaklarımız Türkiye pazarında yer alarak yatırımları Türkiye’ye taşımayı
hedefliyor. Bu nedenle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek bölgenin şartlarını
daha yakından görmek istedik. Yabancı ortaklarımız bu konuda çok kararlı umarım
Türkiye’de yatırım yapma fırsatına sahip oluruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9833.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Mobilya Sektöründe Yenilik Yönetimi
Araştırması
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Taşkın, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen 14.
Üretim Araştırmaları Sempozyumu’na "Mobilya Sanayi İşletmelerinde...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Taşkın, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen 14.
Üretim Araştırmaları Sempozyumu’na "Mobilya Sanayi İşletmelerinde Yenilik Yönetimi ve
Süreç Yenilikçiliği İncelemesi" konulu sunumuyla katıldı.
Prof. Dr. Erdoğan Taşkın, Kayseri Sanayi Odası’na kayıtlı ve Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nde mobilya sanayi işletmelerine yönelik olarak 2014 yılında yaptığı araştırmasının
sonuçlarını içeren sunumda mobilya sektörüne ışık tutacak önemli tespitlerde bulundu.
Araştırmanın ana kütlesini Kayseri Sanayi Odasına kayıtlı ve Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren mobilya sanayi işletmelerinde yönetici olarak çalışanların
oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Erdoğan Taşkın, araştırma verileriyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Kayseri’de bulunan mobilya sanayi işletmelerindeki durumu tespit edebilmek için doğrudan
ve birinci kaynaklarda araştırma yapılmıştır. İşletmenin amaçlarına erişmesini sağlayan
yenilik uyarıcıları, yapısal değişkenler, insan kaynakları değişkenleri ve kültürel
değişkenlerdir. Araştırmanın temel değişkenleri ise yenilik düzeyi değişkenleri ve süreç

yenilikçiliği değişkenleri olarak iki büyük başlık altında toplanmış ve bu çalışmada
incelenmiştir. İncelenen işletmelerde çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi, iletişim, insan
kaynakları politikalarındaki değişim, katılımcı karar alma, kıyaslama, müşteri odaklılık,
örgütsel yapıdaki değişimler, performans ve problemlerle ilgili geriye bildirim bunlar
arasındadır. Performansa göre ücretlendirme ve ödüllendirme, tam zamanında üretim,
teknoloji uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi ile birlikte diğer öğeler, işletmelerde yenilik
yönetimi için olması gereken unsurlardır. Farklı unsurlardan oluşan yenilik yönetimi böylece,
yöneticilerin ne yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını değiştirir. Bu basit yönü ile yenilik yönetimi,
bütün işletmelerde geleneksel yönetim ilkelerinden ayrı çalışmalar yapılmasını
gerektirmektedir"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9834.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Başkan Hiçyılmaz Bddk Murakıplarını Konuk
Etti
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) murakıplarını konuk etti.Başkanlık makamında
gerçekleşen ziyarette, BDDK Murakıbı Gürcan Avcıbaşkanlığındaki heyet...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) murakıplarını konuk etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, BDDK Murakıbı Gürcan Avcıbaşkanlığındaki
heyet ile Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Haslançacı ve Sayman Üye Bahri
Coşkun yer aldı. BDDK Murakıbı Gürcan Avcı, kurum çalışmalarını anlatmak, tanıtmak ve
yaşanan sıkıntıları tespit etmek amacıyla bu tür ziyaretler yaptıklarını belirterek, Türkiye’nin
2023 vizyonu doğrultusunda bankacılık sisteminin gelişimi noktasında çalışmalar
yürüttüklerini ifade etti.
BDDK heyetinin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Başkan
Hiçyılmaz, bankaların son birkaç yıldır vergi rekortmenleri listesinde ön sıralarda yer aldığını
gördüklerini kaydetti. Hiçyılmaz, bu durumun yatırım, istihdam ve dünya ile rekabet
noktasında önemli olduğunu ancak bazı spekülasyonlarını da beraberinden getirdiğini söyledi.
Bankaların almış oldukları masraf ve işlem ücreti başlıklarındaki ücretlerin çok fazla olduğu
konusunda Oda üyelerinin şikâyetleri ile karşılaştıklarının altını çizen Hiçyılmaz, “BDDK’nın
bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ancak kısa süre içinde ve tatmin edici şekilde
düzenleme yapılması gereklidir. Bu hem piyasa açısından hem de bankalar açısından büyük
önem arz etmektedir” dedi.
Hiçyılmaz, çek yasasına ilişkin de görüşlerini paylaşarak, “Çek yasasının değiştirilmesi ve
özellikle hapis cezasının kaldırılması kıymetli bir evrak olan çekin kullanımını geriletmiştir.

Çekle alışveriş en az güven duyulan bir ödeme aracı haline gelmiştir. Çek yasasının ardından
üyelerimizin alışverişinde yüzde 20-30 civarında bir düşüş yaşanmıştır. Çek yasasının
düzenlenmesi sırasında belli bir yürürlük tarihi konulsaydı ve eğitim çalışmaları yapılsaydı
belki bu durumlarla karşılaşılmayacaktı. İç talebin canlanması açısından çekle alışveriş
oranının yükselmesi gerekir. Çekle ilgili tereddütlerin yaşanmayacağı güvenli bir alışveriş için
yeni yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Çekle alışverişlerde güvenilirliğin sağlanması noktasında Oda üyelerine Kredi Kayıt Bürosu
uygulaması hakkında bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Hiçyılmaz, “Özellikle meslek
komitesi toplantılarında üyelerimize Kredi Kayıt Bürosu hakkında bilgilendirmelerde
bulunuyoruz. Ancak üyelerimizin büyük çoğunluğu bu sistemi kullanamıyor. Sistemin
yaygınlaşması adına daha iyi bir tanıtım yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Sistemin
geniş tabanlı kullanımına ilişkin olarak, kamu spotu şeklinde televizyon yayınları yapılabilir.
Ayrıca, eğitim toplantıları düzenlenebilir ve gazetelerde ilanlar verilerek sistemin
özendirilmesi sağlanabilir” diye konuştu.
Başkan Hiçyılmaz ayrıca, bilgisayar donanımı ve yazılımı ticareti sektöründe yer alan 9.
Meslek Komitesi üyelerinin talepleri arasında bulunan, POS cihazlarına ilişkin yaşanan
sıkıntıları da BDDK uzmanlarına aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9835.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Emniyet’ten Uyuşturucu Madde Operasyonu
Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine yapılan aramalar sonucu 30
kilogram 670 gram esrar maddesi ele geçirildiğini açıkladı.Valilikten yapılan yazılı
açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...
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Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine yapılan aramalar sonucu 30
kilogram 670 gram esrar maddesi ele geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde durdurulan 35
plakalı araçta yapılan aramada gazete ve strech naylona sarılı halde 3 adet telis çuval
içerisinde daralı ağırlığı 30 kilogram 670 gram gelen esrar ele geçirildiğini, NK ve ZÇ isimli
şahısların da yakalandığını belirtti.
Açıklamada, yakalanan şahıslar hakkında, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve
Nakletmek’ suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiği de belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9836.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Kayseri’de ’okuyan, Çalışan, Üreten Engelli
Gücü’ Projesi Tanıtım Toplantısı
Kayseri Bedensel Engelliler Derneği ile Türk Kadın Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen
’Okuyan Çalışan, Üreten Engelli Gücü’ projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.İl Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya,...
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Kayseri Bedensel Engelliler Derneği ile Türk Kadın Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen
’Okuyan Çalışan, Üreten Engelli Gücü’ projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili
İsmail Tamer, Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun, Vali Orhan
Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve çok sayıda davetli
katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı
Fatma Oytun, "Engellilerin toplum içerisinde eşit insanca yaşayabilmelerini ve onuruna
uygun saygı görmelerini dolayısıyla, toplu halde hayat standartlarının yükseltilmesini
gerçekleştirmek en büyük idealimizdir. Bu amaçla faaliyetlerimizi sizlerle paylaşmanın
heyecanını hayal ederken, programımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" diye
konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, "Çok anlamlı bir toplantıda bulunmaktan
dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Engelli deyince her zaman aslında
toplumda eskiden farklı algı söz konusuydu. Toplum içerisinde günlük hayatta bir sürü
engelin ortaya çıktığı kişiler olarak belki tarif ediliyordu ama özellikle bizim dönemimizde bu
algıyı değiştirip yeni bir algıyla değişiklikler oldu. Özellikle 2005 yılında engellilerin hakları,
toplum içerisindeki yerleri ile ilgili kanunun çıkarttık. Tabi belki eksiklikler söz konusuydu
ama zaman içerisinde o eksikliği ortadan kaldıran pek çok çalışmalar yaptık, yamaya da
devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9837.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Vali Düzgün Felahiyeli Öğrencileri Kabul Etti
Vali Orhan Düzgün Felahiye’de öğrenim gören ve üniversiteleri tanımak amacıyla Kayseri’ye
gelen 50 lise son sınıf öğrencisini kabul etti.Felahiye Kaymakamı Ferhat Vardar, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Orhan Gün ve Milli Eğitim Şube Müdürleri...
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Vali Orhan Düzgün Felahiye’de öğrenim gören ve üniversiteleri tanımak amacıyla Kayseri’ye
gelen 50 lise son sınıf öğrencisini kabul etti.Felahiye Kaymakamı Ferhat Vardar, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Orhan Gün ve Milli Eğitim Şube Müdürleri ile öğretmenlerin de katılımı ile
gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak Vali Düzgün’ü ziyaret eden öğrenciler daha
sonra Erciyes Üniversitesi’ni de tanıma fırsatı bulacaklar.Lise son sınıfta öğrenim gören
öğrencilerin üniversiteleri tanımaları ve geziler sırasında üniversite öğrencileri ile tanışmaları
ve sohbet etmelerinin çok önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Düzgün, bu tür
programlar ile birlikte öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihleri sırasında daha bilinçli
olmalarına da imkân sağlayacağını ifade etti.Ayrıca, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay
Başkanlığı tarafından yaptırılan masa ve sandalyeleri ile birlikte 100 adet satranç takımının
okullara dağıtımının gerçekleştirileceğini belirten Vali Düzgün, öğrencilerin dersleri dışındaki
zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Vali Düzgün, üniversite sınavında Felahiye’de ilk üçe giren Kübra Çağlı, Ayşe Tavlun ve
Yusuf Kundur adlı öğrencilere de birer tablet hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9838.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Melikgazi Belediyesi’nden Emniyet
Müdürlüğü’ne 30 Adet Navigasyon Cihazı
Melikgazi Belediyesi tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne verilmek üzere alınan 30 navigasyon
cihazı düzenlenen tören ile teslim edildi.Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, "Kaymakamımızın talepleri üzerine Emniyet...
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Melikgazi Belediyesi tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne verilmek üzere alınan 30 navigasyon
cihazı düzenlenen tören ile teslim edildi.
Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kaymakamımızın
talepleri üzerine Emniyet Müdürlüğümüzün navigasyon cihazı ihtiyacını karşılamak amacıyla
meclisimiz sağolsun çok değerli meclis üyelerimizle birlikte bu kararı hayata geçirmek için
burada bulunuyoruz. Amacımız hiçbir zaman bir suç işlenmesin bir suç işleyen varsa
şehrimizde planlı bir şehir olduğu için gerçekten navigasyon cihazlarını rahatlıkla kullanmak
için Melikgazi bölgemizde çalışan emniyet çalışanlarına böyle bir cihaz imkanı sunmak
suretiyle suçluları en kısa zamanda adres araştırması yapmadan yakalanması
amaçlanmaktadır. Meclis üyelerine teşekkür edip emniyetimize hayırlı olmasını diliyorum"
dedi.
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ise, "Bugün burada Kayseri’de yerel yönetimlerin
merkezi yönetime yardımcı olma fikriyle bir arada bulunuyoruz. Kayseri’deki tüm yerel
yöneticiler burası kamu kurumu burdaki ödenek farklı merkez farklı dolayısıyla bizim hizmet
alanına girmiyor gibi yaklaşımlarda bulunmamışlardır. Her kurumu içselleştirerek
benimseyerek her ihtiyaçlarına kendi ihtiyaçlarıymış gibi koşturma anlayışını bir kez daha
sergilemişlerdir. Okul, sağlık ocağı ,yol yapan merkezi yönetimin eksik kalabileceği ihtiyaç
duyduğu yerlerde bu hizmetleri yapan belediyecilik anlayışı Melikgazi de bugünde sizin
şahitliğinizle ilçe emniyet müdürlüğümüzün navigasyon cihazlarının temininde de bu anlayışı
ortaya koyduk. Bu anlayışta da Melikgazi belediyesi meclis üyelerimizi de teşekkürlerimi
iletiyorum. İnsanlarımız mutu olacak insanları8mız kamu hizmetlerini etkin, rasyonel ve
zamanında almış olacaklardır" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından navigasyon cihazları teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9839.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Sakız Kutusundan Uyuşturucu Çıktı
Kayseri’de polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin araziye attığı sakız kutusunun içinden
uyuşturucu çıktı.Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Erkilet
dere Mahallesi Balıklı Sokak’ta ’Silahla...
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Kayseri’de polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin araziye attığı sakız kutusunun içinden
uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Erkilet dere Mahallesi
Balıklı Sokak’ta ’Silahla Yaralama’ olayının firari şüphelisi R.P. isimli zanlı ile yanında
bulunan R.D.’nin yakalandığı öğrenildi.
Yakalandıkları sırada üst araması yapılan zanlılardan R.D.’nin çıkarmış olduğu metal kutuyu
araziye attığının fark edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından metal kutunun alındığı ve
içinde 3 gram metamfetamin ile 1 gram esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Zanlıların
evinde yapılan aramalarda ise 7 gram metamfetamin, 15 gram esrar, uyuşturucu madde
kullanımına yarayan 72 adet kilitli poşet ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan hakkında işlem yapılan R.D. ile
silahla yaralama suçundan hakkında işlem yapılan R.P.’nin soruşturma sonrasında serbest
bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9840.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Hisarcık Bölgesine Trafo Alanı
Melikgazi belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan Hisarcık
Bölgesindeki 3 mahalle de kesintisiz enerjinin taşınması için trafo alanı tahsis ettiklerini
söyledi.Enerji kullanımının bir toplum için ekonomik...
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Melikgazi belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan Hisarcık
Bölgesindeki 3 mahalle de kesintisiz enerjinin taşınması için trafo alanı tahsis ettiklerini
söyledi.
Enerji kullanımının bir toplum için ekonomik kalkınmışlığı ile direk olarak bağlantılı
olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu nedeni ile bir şehirde kesintisiz, sürekli
ve düzenli bir elektrik aktarımının, ulaşımının ve kesintisiz olmasının son derece önemli
olduğunu kaydetti.
Melikgazi İlçesinin ışıl ışıl olduğunu aydınlık sokakları, caddeleri, parkları ve mahalleri ile 24
saat yaşayan ve hizmet veren bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:
HİSARCIK; ERCİYES DAĞI KIŞ SPORLARIN GİRİŞ VE PRESTİJ KAPISI
“Melikgazi büyüyor ve gelişiyor. Ancak bu planlı ve düzenli bir büyüme ve gelişmedir. Her
geçen gün belediye yatırımları neticesinde planlı bir şekilde büyüyen Melikgazi de ekonomik
gelişmişlik sağlanmaktadır. Bir şehrin enerji aktarımı ve harcaması o şehrin kalkınmışlığının
göstergesidir. Bu neden ile enerjiye büyük önem veriyoruz. Melikgazi ilçemizin parkları,
caddeleri, sokakları, mahalleri kısacası her alanı ışıl ışıl aydınlık ise bunda Melikgazi
Belediyemizin çalışması, hizmetleri ve yatırımları söz konusudur. Hisarcık Bölgesi Melikgazi
için ayrı bir önemi vardır. Çünkü Hisarcık Erciyes Dağı Kış Sporlarının adeta prestij kapısıdır.
Tarihi mekanları, yeşillik içinde yöresel yapı tarzı ile bir turizm merkezidir. Erciyes Dağına
gelenlerin ilk uğrak yeridir. Bu açıdan Hisarcık Bölgesine önem veriyor ve yatırımlarımızı
sürdürüyoruz. Artan Elektrik Enerjisi tüketimi için Fatih parkına kesintisiz enerji aktarımı için
trafo alanı tahsis ettik.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9841.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’dan Dünya
Engelliler Günü Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nü hakkında bir mesaj yayınladı. Hiçyılmaz, Türkiye nüfusunun yüzde
12’sinden fazlasının, yani yaklaşık 9 milyon kişinin engelli olduğunu...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü’nü hakkında bir mesaj yayınladı. Hiçyılmaz, Türkiye nüfusunun yüzde
12’sinden fazlasının, yani yaklaşık 9 milyon kişinin engelli olduğunu söyledi.
1992 yılında Birleşmiş Milletler ’in aldığı bir kararla, 3 Aralık gününün Uluslararası
Engelliler Günü olarak ilan edildiğini belirten Hiçyılmaz, “Bu kararın ardından BM İnsan
Hakları Komisyonu yayınladığı bildiri ile üye ülkelere, 3 Aralık gününün; engellilerin
topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla
tanınmasını istemiştir” dedi.
Engelli istihdamının önemine de vurgu yapan Başkan Hiçyılmaz, “Son yıllarda devletin
engellilere yönelik iş olanakları konusunda ciddi çalışmaları bulunmaktadır. Belirli bir sayıda
işçi çalıştıran özel sektör kuruluşlarının da yasal zorunluluk olarak engelli kadrosunda işçi
çalıştırması gerekmektedir. Bu yasal zorunluluklara gerek kalmaksızın engelli
vatandaşlarımıza iş olanakları yaratılması, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Engelli
istihdamının artması ile toplumsal refah ve huzurun sağlanmasının daha kolay olacağı
unutulmamalıdır. Ayrıca, herkesin bir gün engelli olabileceğini hatırlatırım. Bu duygu ve
düşüncelerle, engellilik konusundaki toplumsal duyarlılık ve farkındalığın güçlenmesini
temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9842.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Oyka Grubu Bozok Üniversitesinde Konferans
Verdi
Odaklı Yerel Kalkınma Grubu (OYKA), Bozok Üniversitesi’nin daveti üzerine Sorgun
Meslek Yüksekokulu’nda “Proje Tabanlı Kariyer Planlaması” konulu konferans verdi.Bozok
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yumak’ın açılış...
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Odaklı Yerel Kalkınma Grubu (OYKA), Bozok Üniversitesi’nin daveti üzerine Sorgun
Meslek Yüksekokulu’nda “Proje Tabanlı Kariyer Planlaması” konulu konferans verdi.
Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yumak’ın açılış konuşmasının
ardından söz alan Sorgun MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr. Yusuf Sert, "Okulumuza gelerek
değerli bilgilerini bizler ve öğrencilerimizle paylaşan değerli hocalarımıza katkılarından
dolayı teşekkür ederim" dedi. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy
yaptığı konuşmada, kariyer planlamasının gelişmiş ülkelerde meslek seçiminden önce
yapıldığını böylece öğrenimleri boyunca öğrencilerin bilinçli bir şekilde mesleki donanıma
sahip olduklarını ve gençlerin proje odaklı kariyer planlamaları yapmaları halinde mezuniyet
sonrasında hem sevecekleri işi yapacaklarını hem de ekonomik olarak daha iyi şartlarda iş
bulma imkanı elde edeceklerini söyledi.
Doç. Dr. Birol Akgül de, doğru teknikler kullanarak proje yazılamadığı için birçok hibe
fonundan yeterince faydalanılamadığını ve bu desteklerin girişimcilere ulaşmadan fon
merkezine geri döndüğünü ifade ederek girişimcilerin iyi bir proje yazabilmeleri için çerçeve
projeleri, teknik projeleri ve nihai olarak da uygulama projelerini kurallara uygun şekilde
yazmalarının şart olduğunu dile getirdi.
Öğr.Gör. Abdulkadir Dağlı da yaptığı konuşmada, "Piyasanın ihtiyaçlarına göre doğru
planlama yapılamaması nedeniyle işverenler personel ararken, mezunlar da iş arıyor.
Mezunlar istihdama katılmakta zorlanırken, "kalifiye eleman aranıyor" ilanları gazetelerde her
gün biraz daha fazla yer alıyor. Bu denklemde nitelikli personel olmak düğümü çözen önemli
bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Projeler, nitelikli insan kaynağı oluşturmak için önemli
fırsatlar sunuyor" dedi. Erciyes Üniversitesi Odaklı Yerel Kalkınma Kulübü Başkanı Merve
Nur Yaşar da, üniversitede öğrenim görenlerin kariyer planlamalarını yaparken öğrenci
kulüplerinden destek almaları gerektiğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9843.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Develi Belediye Başkan yardımcısı istifa etti
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Başkan Yardımcısı Mustafa Temur’un hem
görevinden hem de AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı.
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Başkan Yardımcısı Mustafa Temur’un hem
görevinden hem de AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, konu ile ilgili olarak, "Son günlerde basında çıkan
haberler, Başkanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Söz konusu olay ile ilgili adli süreç
devam ettiğinden bu konuda bir açıklama yapmamızda doğru değildir. Başkan Yardımcımız
soruşturmanın selameti için hem Başkan Yardımcılığından hem de Ak Partiden istifa etmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9844.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

SP Talas Gençlik Kolları Mahalle Ziyaretlerini
Sürdürüyor
Saadet Partisi Talas Gençlik Kolları mahalle ziyaretleri kapsamında Kuruköprü ve Başakpınar
mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet ederek madde bağımlılığıyla ilgili
yapmış oldukları çalışmayı paylaştı.Saadet Partisi...
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Saadet Partisi Talas Gençlik Kolları mahalle ziyaretleri kapsamında Kuruköprü ve Başakpınar
mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet ederek madde bağımlılığıyla ilgili
yapmış oldukları çalışmayı paylaştı.
Saadet Partisi Talas Gençlik Kolları Başkanı Samet Yücel yaptığı açıklamada,
"Peygamberimiz(S.A.V.)’in "Aranızda selamı yayınız" uyarıları gereğince Talasta mahalle
mahalle dolaştık. Gittiğimiz yerlerde memnuniyetle karşılandık ve çalınmadık kapı selam

verilmedik insan bırakmayarak, Talas ilçesinde bulunan gençlerin dertleriyle dertlenip
sevinçleriyle sevindi. Bu vesileyle bir kardeşlik bağı olusturmaya çalıştık" dedi.
Yücel,"Bu oluşturduğumuz kardeşlik bağı inanıyorum ki kutuplaşmış ayrışmış insanlarımıza
gençlerimize bir ışık olacak ve bütün bir insanlığın kucaklaşmasına vesile olacaktır" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9845.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Engelli insanlarında yaşama hakkı var
Uzman Psikolog Hanım Demirbaş, "Engelli insanlar da diğer insanlar gibi yaşamak istiyor"
dedi."Bir hastalığa, doğuştan hasara veya bir kazaya bağlı olarak, uzun süren ciddi sağlık
sorunu nedeniyle bir insanın topluma ve ekonomiye fonksiyonel...
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Uzman Psikolog Hanım Demirbaş, "Engelli insanlar da diğer insanlar gibi yaşamak istiyor"
dedi.
"Bir hastalığa, doğuştan hasara veya bir kazaya bağlı olarak, uzun süren ciddi sağlık sorunu
nedeniyle bir insanın topluma ve ekonomiye fonksiyonel artı aktiviteleri açısından kısıtlı veya
hiç katkıda bulunamaması durumunda bir engel söz konusudur" diyen Hanım Demirbaş,
"Sosyal açıdan engelli olmanın bireysel, ailevi ve toplumsal yönden olumsuz etkileri daha çok
ön plana çıkabilmektedir. Kimi engelli insanlar veya kronik hastalar genelde istek ve
arzularının gerçek hayatta gerçekleşmelerinin güç olduğuna inanırlar. Bu inanç hayatlarını
düzenlemede soruna ve memnuniyetsizliğe yol açabilmektedir. Bazen depressif bir ruh hali,
korkular, güvensizlik hakim olan duygulardır. Böyle durumlarda psikolojik destekle içsel
dengeyi ve huzuru yakalamak mümkün olabilmektedir. Engelli bireyin ailesi de çoğu zaman
zorlanmaktadır. Anne ve babalar sınırlarını zorlayıcı bir şekilde yaşam güçlerini engeli olan
çocuklarına harcadıkları için tükenmişlik sendromu yaşamaktadırlar. ’Herkes gibi ’normal’
olmak varken, neden biz?’ diye bir taraftan sorgular ve kendilerini suçlarken, hayatlarına
derin bir acı eşlik etmektedir. Çocuklarının okulu, işi, eş seçimi, evliliği ile ilgili gelecek
kaygıları, kendilerine aşırı yüklenme sonuncu ortaya çıkan gerginlik aile veya eşler arası
sorunların gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir. Psikolojik destek ile sorunlarını
çözümleyebilir ve yaşam kalitelerini artırabilirler" dedi.
Hanım Demirbaş açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Bir kültür ve toplum kendi değer sistemine göre ’normal’ kavramından uzaklaşan bireyi
özürlü veya engelli olarak sınıflandırmaktadır. Üretken yapıya sahip bir toplumda normal
işlevselliğini gösteremeyen birey sosyal açıdan değersizleştirilebilmektedir. Çalışabilen
dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunan bir bedensel engelli daha çok takdir görebilmektedir.
Bir sosyal sistemde engellilerin kısıtlı yaşamlarını dengeleyecek araç ve imkanların
sağlanması engellilere verilen önemle ilintilidir. Bedensel, zihinsel, ruhsal engele rağmen
günlük hayatta engelli olmayanlara göre eşitliğin sağlanma derecesi engelli olmanın ağırlığını
belirlemektedir. Engelli birinin engeline rağmen ’normal’ bir hayat sürme için çevrenin
engellilere uygun olması, gerekli yardım araç ve gereçlerin mevcut ve destekleyici eğitimlerin
sunulması önemlidir.
Engelli insanlarda diğer insanlar gibi yaşamak istiyorlar. Bu onların en doğal hakkı. En
azından konuşamasa da süt ya da çay içmek istediğine kendisi karar vermek ister. Engel her

ne kadar dışardan bakıldığında ’normalden’ uzak gibi görünse de, asıl önemli olanı bulmak
için bir şanstır. Bedensel işlev kaybı sayesinde ’normal’ insanlara göre çok şey kazanıyorlar.
’Normal’ insanların engellilerden öğrenebileceği çok şeyler var; örneğin ’Normal’ insanların
kendilerini sandıklarından daha güçlü olabileceklerini, sorunlarının olabileceğini ve bunları
çözebileceklerini, şükretmeyi, mutluluğun, memnuniyetin, sevincin, neşenin ve başarının
dışsal unsurlara bağlı olmadığını, bedensel engele rağmen mutlu olunabileceğini. Engelli
insanlar mücadele ruhu gelişmiş insanlar. Bir insan her şeyini kaybedebilir, ama her durumda
bakış açısını dolayısıyla yaşam kalitesini seçme yetisini asla kaybetmediğinin kanıtı. Engelli
insanlar ’normal’ insanlara her durumda pes etmek ile mücadele, umutsuzluk ile meydan
okumak, kendine acıma ile elinden gelenin en iyisi yapmak, mutsuzluk ile mutluluk, küsmek
ile sevgi arasında seçim yapılması gerektiğini göstermektedirler.
Her zaman seçim imkanlarınız vardır, bu sadece bakış açılarınızın seçimi olsa da. Ve bu
özgürlükle her şeye rağmen memnun olmanın ve mutlu bir hayatın anahtarı insanın elindedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9846.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

MMO'dan kış uyarısı
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener yaptığı açıklamasında
sürücüleri uyayarak, "Otomobilinizi kışa hazırlayın" dedi.MMO Kayseri Şube Başkanı Ersin
Fener, "Geceleri sıcaklığın sıfır ve eksi derecelere düştüğü...
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Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener yaptığı açıklamasında
sürücüleri uyayarak, "Otomobilinizi kışa hazırlayın" dedi.
MMO Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, "Geceleri sıcaklığın sıfır ve eksi derecelere düştüğü
ve kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmeye başladığı bir döneme girmekteyiz. Soğuk,
sisli, yağışlı ve karlı havalarda otomobil kullanmak her zaman olduğundan daha risklidir. Bu
mevsimde otomobiliniz ile karşılaşabileceğiniz risklere karşı önlem almak için otomobilinizi
kışa hazırlamalısınız. Bu nedenle araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmayan sürücülerimiz
varsa biran evvel araçlarına kışlık bakımlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kışlık bakımı
yapılan araçlarda uyulması gereken olmazsa olmaz kural "kış lastiğidir." Ülkemizde son
dönemlerde kış lastiği kullanımı artmaktadır" dedi.
Fener, "Otomobilin yola tutunmasını sağlayan lastiklerin ideal diş derinliğinin yeterli olması
gerekmektedir. Eğer kışın karlı yollarda kaymak istemiyorsanız, mutlaka lastiklerinizi kontrol
ettirmelisiniz.. Kış lastiklerinin -40 dereceye varan soğukta işe yaramasını sağlayan
sertleşmesini önleyen özel bileşimleridir. Yaz lastikleri sıcak hava şartlarına göre daha sert
hamurlu bir yapıdayken, kış lastikleri hem daha yumuşak bir hamura, hem de karlı ve buzlu
yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir. Bu nedenle yaz lastikleri gece-gündüz
hava sıcaklığı ortalaması +7 derece üzerindeki sıcaklıklarda tercih edilmeli, kış lastikleri ise
gece-gündüz hava sıcaklığı ortalaması +7 derece altında kullanılmalıdır. Sanıldığının aksine

kış lastikleri sadece karda ve buzda değil, +7 derecenin altında ıslak ve kuru hava şartlarında
da çok iyi performans göstermektedir. Kış lastiğinin yetersiz kaldığı karlı veya buzlu yollarda
riske girmeden, trafik yetkililerinin talebi durumunda araç üreticisinin tanımladığı tekerleklere
( yaz lastiği kullanılıyorsa tercihen dört tekerleğe de) kar zinciri takılmalıdır" ifadesinde
bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Peki, bir lastiğin kış lastiği olduğunu nasıl anlarız? Kış lastiği ile ilgili uluslararası ASTM
şartlarını sağlayan lastikler yukarıdaki sembolü kullanabilirler. "Bu sembolü taşıyan lastikler
kış lastiğidir" diyebiliriz. ASTM standartlarına göre bir lastiğin "kış lastiği" olabilmesi için
belirli test şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Buna göre aday lastikle kış şartlarını
temsil eden kaygan bir yolda yapılan ABS‘li tam fren sonundaki fren ivmesinin , "referans
lastiğin" fren ivmesinden en az % 7 daha fazla olması gerekmektedir. "Dört Mevsim Lastiği "
(M+S) ‘in ancak yukarıdaki sembolü taşıyorsa kış lastiği olarak değerlendirilebileceği, öte
yandan M+S lastiklerinin yazın iyi bir yaz lastiği, kışın da iyi bir kış lastiği görevini
göremeyeceği mutlaka bilinmelidir.
Ülkemizde 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar için kış lastiği takmak yasal
zorunluluktur. Kış lastiği mutlaka aracın dört tekerleğine de takılmalıdır. Ancak yetersiz bilgi
veya ekonomik gerekçelerle bu lastikler sadece çekişin olduğu dingilin lastiklerinde
kullanılmaktadır. Yani araç arkadan itişli ise kış lastikleri sadece arka tekerleklere, araç önden
çekişli ise de sadece ön tekerleklere takılmaktadır. Tek dingilde kış lastiği takılması kuru ve
kaygan yollarda riskler taşımaktadır. Önde ve arkada farklı özelliklerde lastiklerin
kullanılması aracın kuru ve kaygan yollardaki çekiş ve fren dengelerini bozmaktadır. Önde
yaz lastiği, arkada kış lastiklerinin takılı olduğu arkadan itişli bir araç kuru yolda arkadan
kayma eğilimi gösterirken, kaygan yolda ise önden kaymakta ve direksiyon hâkimiyetini
kaybetmektedir. Önde kış lastiği, arkada yaz lastiklerinin takılı olduğu önden çekişli bir araç
kuru yolda önden kayma eğilimi gösterirken, kaygan yolda da arkadan kaymakta ve araç
savrulmaktadır. Yaz lastikli bir araçta tek dingilde zincir takılması da karlı yollarda
yukarıdaki riskleri taşımaktadır. Örneğin önden çekişli ve yaz lastikleri takılı bir taşıtın ön
tekerleklerine zincir takıldığında yokuş aşağı inişlerde frene basıldığında ( araç ABS‘li bile
olsa) arka tekerlekler kilitlenebilmekte ve araç arkadan savrulmaktadır. Bu aracın kış
lastiklerinin olması bu riski azaltmaktadır. 4X4 ve SUV araçlar kendilerine fazla
güvenmemeli ve onlara da mutlaka kış lastiği takılmalıdır. Tutunmayan lastiklerle ne
güçlerini yere verebilirler, ne de aracın yönünü değiştirebilirler.
Eğer kış lastikleriniz takılı şekilde karlı bir yola girerseniz zincir takmanıza bile gerek
olmadan, çok daha güvenli ve stressiz seyahat edebileceksiniz. MMO Kayseri Şube olarak
vatandaşlarımızın sorunsuz ve kazasız bir kış geçirmesini temenni ediyor ve her türlü teknik
konuda bilgiyi şubemiz teknik görevlilerinden alabileceklerini kamuoyuna duyuruyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9847.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

MAZLUMDER’ den Huzurevi Ziyareti
MAZLUMDER Kayseri Şubesi üye ve gönüllüleri Kayseri Huzurevini ziyaret ederek burada
kalan vatandaşlarla hasbihal etti ve hayır dualarını aldı.
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Şube başkanı Ahmet Taş başkanlığındaki MAZLUMDER heyetinde üyeler ve gönüllülerin
oluşturduğu içinde bayanların, gençlerin ve çocukların bulunduğu kalabalık bir grup yer aldı.
29 Kasım Cumartesi günü yapılan ziyarette MAZLUMDER heyetini Büyükşehir Belediyesi
Huzurevi müdürü Mehmet Alemdar ve diğer görevliler karşıladılar. MAZLUMDER heyetinin
ziyaretinden memnuniyet duyduklarını bildiren Alemdar, huzurevinin yapısı, burada barınma
şartları ve burada barındırılan vatandaşların sayısı ve çalışma şartları hakkında
MAZLUMDER heyetine doyurucu bilgiler sundu.
Daha sonra huzurevi sakinlerine getirdikleri ikramları sunan MAZLUMDER heyeti amca,
teyze ve ağabeyleriyle birlikte çay içtiler, ikindi namazını birlikte kıldılar, onlarla tek tek
ilgilenip hatırlarını sorarak hayır dualarını aldılar.
MAZLUMDER heyetine başkanlık eden şube başkanı Ahmet Taş’ın MAZLUMDER’’in
çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiği konuşmasını da ilgiyle izleyen huzurevi sakinleri ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getirerek sık sık bu ziyaretin yapılmasını talep ederek heyete
teşekkür ve dualarını bildirdiler.
Huzurevi girişinde müdür Alemdar’la topluca hatıra fotoğrafı çektiren MAZLUMDER heyeti
gösterdiği ilgi için Alemdar’a teşekkür ettiler. Her yıl buradaki mazlum ve sakinleri ziyaret
etmeyi planlayarak dua ederek huzurevinden ayrıldılar.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9848.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Strazburglu İşadamlarından OSB’ye Ziyaret
Fransa’nın Strazburg kentinden bir grup işadamı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret
ederek bölgenin yatırım koşulları hakkında bilgi aldılar.
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Fransa’da yaşayan Kayserili işadamı Akif Bursa’nın öncülük ettiği heyet, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü’yü ziyaret etti.
Bütün hizmetler bölge tarafından veriliyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 900’ün üzerinde fabrikanın bulunduğunu belirten
Ahmet Hasyüncü “Bölgede bulunan fabrikalarda 60 bin çalışan var. Alt yapı ile ilgili
hizmetlerin tamamı bölge müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Alt yapı konusunda
herhangi bir eksiğimiz bulunmamaktadır” dedi. Özellikle çarpık sanayileşmenin önlenmesi
için devlet tarafından teşvik verildiğine dikkat çeken Ahmet Hasyüncü, “Devletin verdiği
teşvikten dolayı enerjiyi en ucuz kullanan bölgelerin organize sanayi bölgeleri olduğunu
söyledi. Hasyüncü, yabancı yatırımcıların Kayseri’ye gelerek yatırım yapmasından
memnuniyet duyacaklarını belirtti.
Yatırımları Türkiye’ye taşımayı hedefliyoruz
Özellikle eksik olan ürünleri Türkiye pazarına taşımayı hedeflediklerini belirten Akif Bursa
“Yabancı ortaklarımız Türkiye pazarında yer alarak yatırımları Türkiye’ye taşımayı
hedefliyor. Bu nedenle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek bölgenin şartlarını
daha yakından görmek istedik. Yabancı ortaklarımız bu konuda çok kararlı umarım
Türkiye’de yatırım yapma fırsatına sahip oluruz” dedi.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9849.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Üniversite’de “Yatak Paylaşım” İddiası
Gastroenteroloji Servisinde “Yer Yok” diye gönderilen hasta hayatını kaybetti.
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Erciyes Üniversitesi Gastroenteroloji bölümünde yer yok diye yatışı yapılmayan ve bu yüzden
tedavi edilemeyen hastanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Sivas’ın Gürün İlçesinden yaşayan B.K. isimli vatandaş mide ağrısı, ishal ve kusma şikayeti
ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine getirildi. Ancak burada Gastroenteroloji
bölümünde yatacak yer olmadığı gerekçesiyle yatışının yapılmadığı ve sedye üzerinde
bekletildiği iddia edildi. Durumu kötüleşen B.K. isimli vatandaş yakınları tarafından Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Gastroenteroloji servisine götürülerek burada yatışının yapıldığı ve
doktorlar tarafından tedaviye başlandığı ancak, hayatını kaybettiği öğrenildi. B.K. isimli
vatandaşın kardeşi Ferruh K., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastroenteroloji servisi
doktorlarının “erken müdahale olsaydı ölümle sonuçlanmazdı” dediklerini belirterek, Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesindeki ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
DOKTORLAR KENDİ ARALARINDA YATAK MI PAYLAŞIYOR?
Kamuoyunda “Tam Gün Yasası” olarak bilinen kanun çıkmasına rağmen Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi hastanelerinde özellikle Gastroenteroloji bölümünde bazı öğretim üyelerinin bu

yasaya uymadığı ve Gastroenteroloji bölümündeki hasta yataklarını kendi aralarında özel
muayenehanelerinden gelecek hastalar için ayırdıkları iddiaları ortalığı karıştırdı.
Gastroenteroloji Bölümünde “ Yatak Yok” denilerek hastaların yatışının yapılmaması ile ilgili
daha önceden de bir çok şikayetin hastane yönetimine yapıldığı öğrenilirken, başta Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof.Dr.Kudret Doğru’nun konuya duyarsız
kaldığı iddia edildi.
Son olarak Sivas’ın Gürün ilçesinden gelen ve Gastroenteroloji bölümüne yatışı yapılamayan
B.K. isimli vatandaşın hayatını kaybetmesi sonrasında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken,
kamuoyu, hastane yönetimi ve rektörlüğün “ Yatak Paylaşıyor” iddiaları ile ilgili tutumunun
ne olacağını merak ediyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9850.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Sivil Toplum Kuruluşları
(bu çalışmayı 25 Kasım 2014 günü 70 yakın dernek/vakıf yetkilileri ile yerel yönetim
(belediye)başkanlarının gerçekleştirdikleri toplantı üzerine kaleme alınmıştır)
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Vakıflar / Dernekler
Vakıf/dernekler İslam medeniyetinin önemli kurumları arasında yer almaktadır. İslam
medeniyet tarihi içerisinde tekke, zaviye, dergâh, cemiyet/dernek (association) ve vakıf
(foundation) olarak farklı isimlerle yer alan sivil oluşumlar ciddi roller üstlenmişlerdir. Vakıf
faaliyetlerine ayet ve hadisler kaynaklık etmektedir. Konuyla ilgili bir hadisi şerifte son nebi
(sav) şöyle buyurur: "Âdemoğlu öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Üç kimse bundan
müstesnadır. Devamlı sadaka (sadaka-i câriye) meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim
(eser) bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk bırakanlar"(Müslim) bu nebevi
beyan hayır faaliyetlerinin ruhunu oluşturmuş ve başta asrısaadet olmak üzere, Emeviler,
Abbasîler, Selçuklular ve Osmanlılara kadar yükselerek devam etmiştir.
Osmanlılar döneminde 1826 yılında kurulan Vakıflar bakanlığından önce vakıflar,
vâkıflarının şartlarına göre idare ediliyor ve bunlar ayrı farklı birimlerce (nezaret) kontrol
ediliyorlardı. Bu birimler: Haremeyn, Vezir, Şeyhülislâm, Tophane ümerası ve İstanbul
kadıları yöneticileri (nezâreti) idi. Osmanlıların sonuna kadar devam eden Vakıf Bakanlığı
(Evkaf Nezâreti) 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 429 sayılı kanunla ilga edilerek kapatıldı.
Böylece sivil insiyatifin/kuruluşların toplumsal rolü ellerinden alındı.

İslam Toplumunda
İslam medeniyeti tarihi boyunca, toplumda çok farklı alanlarda rol üstlenen vakıfların çalışma
alanları insanları aşarak hayvanlara kadar götürülmüştür. Çok ve çeşitli hizmet alanları
düşünülerek binlerce vakıf kuruldu. Bu kapsamda; camiler, mescitler, namazgâhlar, mektepler, medreseler, kütüphaneler, tekkeler, zaviyeler, darülacezeler, hastahane ve imaretler,
kervansaraylar, hanlar, hamamlar, çeşme ve sebiller, suyolları, yollar, köprüler, deniz
fenerleri, limanlar, kale ve istihkâmlar, spor saha ve tesisleri, mesireler gibi vakıf
müesseseleri yapıldı. Bu sayılanların dışında dul kadınlar ve kimsesiz çocuklar için
bakımevleri açmak, öksüz çocuklara süt anne tutmak, bayramlarda çocukları sevindirmek için
top atmak, halkın alış-verişte kandırılmaması için çarşı ve pazar yerlerine ölçü ve tartı aletleri
koymak, evlâtlıkların, köle ve cariyelerin sahipleri tarafından şiddete uğramaması için
kırdıkları eşyayı tazmin etmek, yoksul kızlara çeyiz hazırlamak ve düğünlerini yapmak,
hapishanelerdeki mahkumlara çeşitli yardımlarda bulunmak, çalışamayan yaşlı ve sakat
meslek ve sanat erbabı için yardım fonları kurmak, halka faydalı olan kitapları yazdırmak ve
parasız dağıtmak, kışın et fiyatlarının artmaması için tedbirler almak, hatim, mevlid, aşır,
Buhari okutmak, yemek yedirmek, fukaraya odun, kömür almak, halka sıcak günlerde soğuk
su ve şerbet dağıtmak, bunları soğutmak için kâr temin etmek, çocuklar için oyun bahçeleri
yapmak, çocuklara kitap almak, yetimlere aylık bağlamak, askeri donatmak, donanmaya
yardım etmek, kışın geçit vermez dağ başlarına, vadilere sığınak yapmak, yollarda halkı
rahatsız eden, üstelik sağlığa zararlı olan pislik ve balgam gibi şeylerin üstünü külle kapatmak, kış aylarında kuşları, hasta ve garip leylekleri beslemek ve tedavi etmek, sahipsiz kedi
ve köpekleri doyurmak.., gibi son derece değişik alanlarda kurulan vakıflar İslam toplumunda
ciddi roller üstlenmişlerdir.
Non-Governmental Organization
Vakıf yoğun bir hayata sahip olan Müslümanlar kendi medeniyetlerini “Vakıf Medeniyeti”
olarak ta isimlendirmişlerdir. Ancak vakıf faaliyetleri başka inanç gurupları arasında da yer
almıştır. Batıda non-governmental organization (NGOs) olarak adlandırılan; "Hükümetdışı
Kuruluşlar" (association/foundation) etkin proje ve faaliyetleri sonucunda; ekonomik ve
sosyal gelişim çabalarında giderek güçlü bir aktör olarak ulus devletlerin önünde yer almaya
başlamışlardır.
NGO’ların ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde ekonomik ve sosyal konulara ilgileri ve bu
alanlardaki başarılı çalışmaları dikkatle izlenmektedir. İngiltere’de 18. yüzyılda ortaya çıkan
kölelik karşıtı hareketin bilahare dernek/ association halini alarak köleliğin kaldırılması için
uluslararası alanda bir vatandaşlar örgütü olarak yıllarca uğraş verdiği ve nihayet "Köleliğe
Karşı Dünya Sözleşmesi"nin 1840 yılında imzalanmasında önemli rol oynamış olması yaygın
kullanılan bir örnektir. Yine, 1912 tarihli "Lahey Haşhaş Sözleşmesi"nin de imzalanmasında
grafik aynıdır.
Halen uluslararası nitelikteki NGO’ların sayısı 30.000 civarındadır. Ulusal düzeyde faaliyet
gösteren NGO’ların sayısı ise günümüzde milyonlarla ifade edilmektedir. ABD’de 2 milyon,
Hindistan’da ise 1 milyondan fazla kayıtlı NGO faaliyet gösterilmektedir. Endonezya’da
sadece çevre sorunlarıyla ilgilenen 2.000’den fazla NGO bulunduğu belli bir grubun insan
haklarının korunmasından, ozon tabakasının delinmesinin çevreye ve insan sağlığına
etkilerine, elmas ticaretinin etnik çatışmaları körükleyici yönlerinden, kadın haklarının
geliştirilmesine, ilaç üreticilerinin patent haklarından, Gelişme Yolundaki Ülkelerin (GYÜ)
dış borçlarına kadar çok çeşitli konularda faaliyet gösteren milyonlarca NGO, günümüzde
ulusal yönetimler, uluslararası kuruluşlar, şirketler, sendikalar gibi karar alma makamı
bulunan hemen her oluşumu değişik ölçülerde etkileyecek güce erişmişlerdir.
NGO’ların varlık nedeni
NGO’ların amaçlarında ve kullandıkları yöntemlerde büyük bir çeşitlilik görülmektedir.
NGO’ların varlık nedeni; geniş halk kitlelerini bilgilendirme ve harekete geçirme, belli

gruplara doğrudan yardım malzemesi ve hizmet götürme, ülkelerin imzaladıkları uluslararası
sözleşmelere uyumlarını daimi gözlem altına alma, bir çatışmanın tarafları arasında uzlaşı
sağlanmasının yolunu açma, belli bir konuyu uluslararası toplumun gündemine yerleştirme ve
bu alanda hukuki düzenlemeye gidilmesine önayak olma, uluslararası kuruluşlardaki
çalışmalara katkıda bulunma, bir konuda araştırma yapma ve uzmanlık hizmeti verme
NGO’ların dünya ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki rolleri irdelenirken belirtilebilecek.
Örneğin Dünya Bankası, NGO’ları kalkınma projelerine daha fazla dahil edebilmek amacıyla
yakın bir zaman önce Banka bünyesinde bir "NGO Birimi" kurmuştur. Banka’nın kredi
projelerine NGO’ların doğrudan katılımı 1988 yılına kadar yüzde 3 seviyesinde seyrederken,
bugün bu oran yüzde 49’a çıkmıştır. Halen Avrupa Birliği’nin (AB), kalkınma yardımı, insan
hakları, demokrasi projeleri, insani yardım, eğitim ve çevre projelerinin gerçekleştirilmesi için
NGO’lara tahsis ettiği yıllık mali kaynak toplam 1 milyon Euro civarındadır. Birleşmiş
Milletler Örgütü de NGO’larla işbirliğini giderek arttıran uluslararası aktörlerin başında
gelmektedir. BM nezdinde istişari statü sahibi NGO’ların sayısı 1968 yılında 377 iken bugün
2000’den fazladır. NGO’lar BM-Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) nezdinde
alabildikleri istişari statü sayesinde BM toplantılarına katılabilmekte, konuşma yapabilmekte,
belge dağıtabilmekte, hatta belli koşullar altında BM gündemine madde eklenmesini dahi
önerebilmektedirler.
Toplantıda neler gündeme geldi
Türkiye adı üzerinde gelişmekte olan bir ülke. Sivil Toplum alanında ve düşünce üretme
noktasında da gelişmesini tamamlayamamış ayrıca Think Tank düşünce (social policy,
political strategy, economics, military, technology, and culture)kuruluşları açısından son
derece geri bir ülke; Türkiye/Kayseri.25 Kasım 2014 günü 70 yakın dernek/vakıf yetkilileri
ile yerel yönetim (belediye)başkanlarının bir araya geldiği yemekli toplantıda gündeme
getirilen konular genel olarak; şehirdeki trafik ışıklarının çokluğu, esnafların kaldırım işgali,
kermes mekânı talebi, emekliler için zaman geçirme mekânları, kentsel dönüşüm vb. konular.
Bu tür sorular ve konular cevaplarını buldu. Ancak tarafımızdan gündeme getirilen sorunlar
ne yazık ki ne yerel yöneticiler ne de sivil toplum yöneticileri tarafından gündeme alınmadı.
Sorumluluklarımız başlıklı ve yalnızca sesli düşünceden ibaret olan tespitlerimiz: Müslüman
ve insan olmak sorumlu olmak demektir. Ancak her insanın bulunduğu statüde sorumluluk
boyutu değişmektedir. Sorumluluk; Birey, STK’lar, Yerel ve Merkezi yönetimler.
Sorumluluk alanlarımız: her yaş gurubu insan; ilköğretim, lise, üniversite ve yetişkinler; iş
alanları; kamusal alanlar. Ahlaki zafiyetin aşağılarda gezdiği okullara yönelik sorumluluk.
Üniversitelerde sosyal sorumluluklar (İletişim, barınak vb.). Medya sorumluluğu (Tv.
Gazete ve radyolar). Etnisite ve Mezhebi çevrede kardeşlik sorumluluğu. Dinlenmek ve
stres atmak için yapılan parkların yatak odasına dönüştürülmesi ve bu alanda adeta
Hyd Park gibi algı oluşturmasına karşı sorumluluk. Toplu taşıma / ulaşım sorumluluğu.
Yetiştirme yurduna (yetimlere) yönelik sorumluluklar. Huzurevi (kimsesizler)
sorumluluğu. Mülteci sorumlulukları. Mekânsal yapılar ve çevre aidiyettir/kimliktir; çevre
sorumlulukları. Gayri Safi Milli Hâsıla yükselirken; Gayri Safi Milli Ahlakın düşmesi.
Yapılması gereken şeyler. Merkezi ve yerel yönetimlerle, sivil toplumun koordine/iş birliği
sorumlulukları. Çalıştay Önerisi: Tüm bu konuların konuşulması, tartışılması ve çözüm
yollarının bulunması için bir çalıştay önermiştim. Kabul edildi mi? Gündeme bile alınmadı!
Sonuç olarak
Vakıf medeniyeti diye öğünülen aşkın ve çözüm odaklı vakıf faaliyetlerini bünyesinde
barındıran, İslam medeniyetinin görkemli vakıf anlayışının ve Batı NGO’larının ortaya
koyduğu yüksek performansın yanında: insan ve kentin sorunları üzerine sosyal, siyasal,
ahlaki ve ekonomik anlamda üretici olamamak vakıfların/derneklerin varoluş felsefesine
aykırı bir durumdur.

Kentin ve ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunların üstesinden gelmek için; sorumluluk
ekseninde; ufku açık, konuşan ve tartışan çözüm odaklı Think Tank, vakıf ve derneklere/sivil
toplum kuruluşlarına çok ciddi anlamda ihtiyaç olmalı.
F. Yılmaz ALTUNÖZ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9851.html
Erişim Tarihi: 02.12.2014

Zihinsel Engellilerden Vali Düzgün’e Ziyaret
Vali Orhan Düzgün, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü sebebiyle Kayseri Zihinsel Engellilerin
Eğitimi Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği (ZERİD) Başkanı Hasan Aykülteli ve
beraberindeki engelli öğrencileri makamında kabul etti.Engelli istihdamı...
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Vali Orhan Düzgün, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü sebebiyle Kayseri Zihinsel Engellilerin
Eğitimi Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği (ZERİD) Başkanı Hasan Aykülteli ve
beraberindeki engelli öğrencileri makamında kabul etti.Engelli istihdamı konusunda hem özel
hem de kamu sektöründeki işletmelerin çalıştırması gerekenden daha fazla engelli
çalıştırdıklarını hatırlatan Vali Düzgün, Kayseri’de 50’den fazla işçi çalıştıran 568 işyerinde
2.424 engelli çalıştırılması gerekirken, şuanda 2.705 engellinin istihdam edildiğini ve 2014
yılı içerisinde de yine 1.355 engellinin istihdamının sağlandığını belirtti.Engelli vatandaşların
ve çocukların evde bakımı konusunda da son yıllarda son derece önemli düzenlemeler
yapıldığına dikkat çeken Vali Düzgün, şöyle devam etti.“Evde bakım hizmetleri konusunda
hem evde engelli çocuğu ya da yakınına bakacak ailelere eğitimler verildi, hem de devletimiz
tarafından ciddi anlamda maddi destek sağlandı. Şuanda yılda 6.346 civarında engelli
yakınımıza bu destek ödemesi devam ediyor ve bu da engelli yakınlarımızın kısmen de olsa
nefes almasına imkân sağlıyor. Çünkü onların kendilerinin çalışması konusunda çok ciddi
sıkıntıları oluyor, dışarıda çalışamıyorlar. Engelli yakınlarına bakmak durumundalar.” dedi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebi ile Vali Düzgün’ü ziyaret eden Zihinsel Engellilerin
Eğitimi Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği Başkanı Hasan Aykülteli de, “Sayın Valimizin
desteği ile ilimizde de engelliler konusunda ilerlemeler kaydettik. Gayretlerinizden dolayı çok
teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim ve iş imkânı konusunda engellilerin önü açıldı. İşyerlerinde
çalışan engellilerin ziyaretlerle desteklenmesine ilişkin kararlar almıştık. Bu Kayseri’de de bir
ilk olarak gerçekleşecek.” dedi.
Vali Düzgün engelli öğrencilerle yakından ilgilenerek, günün anısına onlara hediyeler verdi
ve ziyaretin sonunda öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9852.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Babasını Son Yolculuğuna Böyle Uğurladı
Kayseri’de tutuklu bulunan mahkum, jandarma eşliğinde geldiği cenaze namazında babasını
son yolculuğuna uğurladı.Kayseri Kapalı Cezaevinde yatan Yılmaz Gözütok, 71 yaşında vefat
eden babası Hasan Gözütok’a son görevini yerine getirmek...
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Kayseri’de tutuklu bulunan mahkum, jandarma eşliğinde geldiği cenaze namazında babasını
son yolculuğuna uğurladı.
Kayseri Kapalı Cezaevinde yatan Yılmaz Gözütok, 71 yaşında vefat eden babası Hasan
Gözütok’a son görevini yerine getirmek için cenaze namazına jandarmalar eşliğinde ve elleri
kelepçeli olarak getirildi.
Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında babasını Gesi Fatih Mahallesi’ndeki
mezarlıkta toprağa veren Yılmaz Gözütok, cezaevi aracı ile birlikte yeniden Kayseri Kapalı
Cezaevine götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9853.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

8’inci Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Şahıs
Son Yolculuğuna Uğurlandı
Dün akşam saatlerinde oturduğu binanın 8’inci katından düşerek hayatını kaybeden şahıs, son
yolculuğuna uğurlandı.Kayseri’de dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi Kılıç
sokakta meydana gelen olayda, 34 yaşındaki D.B....
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Dün akşam saatlerinde oturduğu binanın 8’inci katından düşerek hayatını kaybeden şahıs, son
yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri’de dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi Kılıç sokakta meydana
gelen olayda, 34 yaşındaki D.B. evlerinin 8. katındaki oturma odasından binanın bahçesine

düşerek hayatını kaybetmişti. D.B., bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının
ardından Gesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye, D.B.’nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9854.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Borç Yapılandırma Çağrısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borcu
bulunanların borçlarını yapılandırma işlemlerinin 31 Aralık 2014 Mesai gününe kadar
uzatıldığını bildirdi.Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borcu
bulunanların borçlarını yapılandırma işlemlerinin 31 Aralık 2014 Mesai gününe kadar
uzatıldığını bildirdi.
Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması” hakkında kanunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, söz konusu
kanun kapsamında belediyelere ödenen Emlak ve Çevre temizlik vergileri borçlarının yeniden
yapılandırılabildiğini kaydetti.
Borç yapılandırılmadan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Aralık 2014’e kadar başvuruda
bulunması gerektiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Kanun kapsamında 31 Aralık
2014 tarihine kadar olan Emlak ve ÇTV olan borçları yapılandırılabilecek. Gecikme zammı
ve faiz borçları silinerek yapılandırma işlemi gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımız borçlarını 35-6-9 ay taksitler halinde ödeyebileceği gibi peşin ödeme de yapabilecek” ifadelerini kullandı.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğunluk yaşanmaması için yapılandırma işlemlerinin son
güne bırakılmaması konusunda vatandaşların gerekli hassasiyet göstermelerini istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9855.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

’kış Macununa’ Yoğun İlgi
Kayseri’de aktarcılık yapan Mehmet Kepez, soğukların hissedilmesi ile beraber özel olarak
yaptıkları kış macununa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.Hazırladıkları kış
macunu hakkında bilgiler veren Mehmet Kepez, "Kattığım...
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Kayseri’de aktarcılık yapan Mehmet Kepez, soğukların hissedilmesi ile beraber özel olarak
yaptıkları kış macununa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Hazırladıkları kış
macunu hakkında bilgiler veren Mehmet Kepez, "Kattığım karışım içerisindekiler zencefil,
zerdeçal, havlucan, keçiboynuzu ve çörek otu var. Dikkat ettiğiniz gibi biraz önce yaptığım
karışımda çörek otunu taze çektim, çünkü çörek otunun içerisindeki uçucu yağlar belli
süreden sonra yok olduğu için bir faydası olmuyor. Kullanmadan önce anında taze çekerseniz
hem sizin hem de fayda açısından çok etki gösterecektir" dedi.Macunun faydaları hakkında da
bilgiler veren Kepez, "Soğuk algınlığı, öksürük, asıtım, bronşit ve nefes darlığı bu kış
aylarında vücudun zinde kalmasını sağlar. Güzel bir macun oldu düzenli olarak günlük iki
tatlı kaşığı miktarında yediğinizde kışın çok hastalığa yakalanmadan veya yakalandığınız
hastalık kısa sürede atlatmanızı sağlayacak güzel bir macun çeşididir. Bütün çocuklar
kullanabilir 3 yaşından büyük çocukların hepsi düzenli şekilde kullanırsa etkisini görecektir"
ifadelerini kullandı.Bitkisel ürünlerin soğuk havalarda faydalı olduğunu ve etkisini
gördüklerini söyleyen bir vatandaş ise, "Ben bundan 2-3 gün önce grip olmuştum. Bu bitkisel
ürünleri aldım ve çok güzel faydalarını gördüm. Vatandaşlara almalarını tavsiye ederim.
Zaten ben sürekli bu aktara geliyorum ve buradan alıyorum. Bitkisel ürünlerin çok güzel
faydasını görüyorum. Şuanda gribi atlatmış durumdayım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9856.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Kayserispor’da Yıldızlı ’hurma’ Dönemi
Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayacağını duyuran Kayserispor’un genel menajeri
Süleyman Hurma, 10 yıllık Kayserispor kariyerine bir Türkiye Kupası sığdırırken, bir kez de
takımın ligden düşüşüne şahitlik etti.2005-2006 sezonunda...
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Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayacağını duyuran Kayserispor’un genel menajeri
Süleyman Hurma, 10 yıllık Kayserispor kariyerine bir Türkiye Kupası sığdırırken, bir kez de
takımın ligden düşüşüne şahitlik etti.
2005-2006 sezonunda Kayserispor Genel Başkanı Recep Mamur ve ekibinin göreve devam
kararı almasıyla, Kayserispor ile yollarını birleştiren Süleyman Hurma 10 yıllık futbol hayatı
boyunca sarı-kırmızılı ekibe hizmet etti. Takımda ilk işe başladığı dönemden bu yana,
Kayserispor’un bir kez ligden düşüşüne şahitlik eden Hurma, Ertuğrul Sağlam, Tolunay
Kafkas, Shota Arveladze, Robert Prosinecki, Domingos Paciencia ve Mutlu Topçu olmak
üzere toplam 6 teknik direktör ile çalıştı. Süleyman Hurma’nın görev yaptığı süre boyunca
Kayserispor, 10 sezon boyunca Süper Lig’de mücadele etti. Tarihinde 6 kez ligden düşen
Kayserispor, Süleyman Hurma döneminde birçok kez yetenekli gençlere yöneldi. Mehmet
Topuz, Ali Turan ve Gökhan Ünal ile takıma önemli başarılar geldi. Takım UEFA Kupası’na
kadar yükseldi. Ligde Gökhan Ünal ve Makukula ile gol krallığı Kayseri’ye gitti. 2008’de
Kayserispor, Gençlerbirliği’ni penaltılarla yenerek kupaya uzandı. Yeni stadın yapılması ile
Kayseri şampiyonluk potansiyeli taşıyan bir şehir haline geldi.
2007-2012 PARLAK BÜTÇE DÖNEMİ
Kayserispor, bütçe anlamında en parlak dönemlerinden birini de, 2007-2012 yılları arasında
yaşadı. Süleyman Hurma’nın da takımın genel menajerliğini üstlendiği o dönemde, Nurettin
Amrabat 8 milyon Euro’ya Galatasaray’a, Hasan Ali Kaldırım ise 3 milyon 750 bin Euro’ya
Fenerbahçe’ye satıldı. 2007-2012 yılları arasında başka takımlara transferleri gerçekleşen
isimler, sarı-kırmızılı kulübe 36,4 milyon Euro kazandırdı. En fazla parayı da 17,5 milyon
Euro ile Fenerbahçe, Kayserispor’a ödedi.
TÜRKİYE KUPASI KAYSERİ’YE GELDİ
Yine Süleyman Hurma’nın görev yaptığı dönemde, sarı-kırmızılar 2006-2007 ve 2007-2008
sezonlarında, ligi 5. olarak tamamlayarak Türkiye Kupası finalinde Gençlerbirliği’ni devirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9857.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Bu Acının Tarifi Yok
Kayseri’de bir baba, hayatını kaybeden 5 aylık kızının cenaze namazında son kez kızını
kucağına alarak, battaniyeye sardı ve musalla taşına bıraktı.Kayseri’de tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybeden 5 aylık Aleyna Çalışkan,...
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Kayseri’de bir baba, hayatını kaybeden 5 aylık kızının cenaze namazında son kez kızını
kucağına alarak, battaniyeye sardı ve musalla taşına bıraktı.Kayseri’de tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybeden 5 aylık Aleyna Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı. Hunat
Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Aleyna’nın ailesi gözyaşı
döktü.

Baba Feti Çalışkan, kızı Aleyna’yı son yolculuğuna uğurlamadan önce battaniyeye sardı ve
altına yastık koyarak musalla taşına bıraktı. Cenaze namazı öncesinde ağlamamak için
kendini zor tutan baba Feti Çalışkan’a yakınları destek olmaya çalıştı.5 aylık Aleyna
Çalışkan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Felahiye ilçesine bağlı Kepiçköyü’nde
toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9858.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Uyuşturucu Tacirlerine Ceza Yağdı
Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 2’si 10-12 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklar M.A.M. ve
R.Ş. hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar A.İ.,...
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Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 2’si 10-12 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklar M.A.M. ve
R.Ş. hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar A.İ., K.B. ve Z.T. duruşmaya katılmadı. Mahkemede
sözleri sorulan M.A.M., "Ben uyuşturucu kullanıyorum. Ondan dolayı pişmanım. Satıcı
değilim" dedi.Tutuklu sanık R.Ş. ise, savunmasını yazılı olarak yaptı. Mahkeme heyeti yaptığı
yargılama sonucunda, M.A.M., iki ayrı tarihte uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle toplam
12 yıl 7 ay hapis, 7 bin 500 lira da para cezasına çarptırıldı.R.Ş. ise, 08.07.2013, 05.08.2013,
06.09.2013 ve 11.12. 2013 tarihlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis, 6
bin TL’de para cezasına çarptırıldı.Tutuksuz sanıklar K.B. ve A.İ’ye denetimli serbestlik
verilirken, Z.T. de beraat etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9859.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Spor Etkinlikleri A.ş. Personeli İlk Yardım
Eğitimi Sertifikası Aldı
Kayseri Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Temel İlk Yardım Eğitimi alan Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş.’nin 20 personeli sertifikalarını
aldı.Gerçekleştirilen eğitimde başarılı olan personele Büyükşehir...
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Kayseri Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Temel İlk Yardım Eğitimi alan Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş.’nin 20 personeli sertifikalarını aldı.
Gerçekleştirilen eğitimde başarılı olan personele Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş.
Genel Müdürü Ali Üstünel tarafından sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan Spor A.Ş
personelleri fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9860.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Kocasinan 2015 Haşere Mücadelesine Başladı
Kocasinan Belediye Başkanı, Mustafa Çelik haşerata karşı yılın her döneminde ilaçlama
yaptıklarını, kış dönemi çalışmalarına da başladıklarını söyledi.2014 ilaçlama sezonunda çok
sıcak bir yaz dönemi geçirdiklerini hatırlatan...
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Kocasinan Belediye Başkanı, Mustafa Çelik haşerata karşı yılın her döneminde ilaçlama
yaptıklarını, kış dönemi çalışmalarına da başladıklarını söyledi.2014 ilaçlama sezonunda çok
sıcak bir yaz dönemi geçirdiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, "Sıcaklığın yüksek
seyrettiği zamanlarda haşereyle mücadele çok zorlu bir döneme giriyor. Haşerelerin sayısı
artıyor. Biz de kışla birlikte mücadeleye başladık" dedi.Kocasinan Belediyesi sınırlarını
haşere ve bulaşıcı mikroplardan temizleyerek sağlıklı mekanlar oluşturmayı arzu ettiklerini
belirten Başkan Çelik, "Kış mevsiminin gelmesiyle ilaçlama yöntemini değiştirerek 2015
sezonunu haşereden uzak geçirmek için tedbirlerimizi aldık. Erken dönemde ilaçlama
çalışmalarıyla kışlık mücadeleye başladık. Havaların soğumasıyla karasinek ve sivrisinekler
hareketsiz bir döneme girdiklerinden binaların bodrumlarında, kömürlüklerde, besi ahırlarında
veya ağaç kovuklarında kış uykusuna yatıyor. Bahar aylarında yeniden uyanıp aktif hale
geçerek yumurtalarını bırakıp yaşam döngüsünü tamamlıyor. Uykuda oldukları bu dönem
ilaçlamamızı ne kadar iyi yaparsak yaz aylarındaki ilaçlama o denli başarılı oluyor. Bu
kapsamda ilaçlama ekiplerimiz bölgemizde bulunan bina bodrumlarını kış boyunca ücretsiz
olarak ilaçlayacak ve bölge halkımızın daha rahat bir yaz geçirmesini sağlamaya çalışacak.
Beyazşehir Mahallesi’nden başlayan çalışmalar diğer mahallelerde devam edecek. Sağlıklı
gelecek sağlıkla gelecek" dedi.30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nden sonra yeni
bağlanan kırsal mahalleler de dahil olmak üzere Kocasinan Bölgesi’nde yoğun bir çalışma
dönemi geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çelik,"Hızla çoğalan haşerelere karşı hem larva
mücadelesi hem de ergin mücadelesini 20 kişiden oluşan 3 ayrı ekip 6 ULV ilaçlama
makinasıyla yapıyor. Modern ekipman ve yöntemlerle geçen yıla göre yüzde 30’luk bir artışla
2 bin 300 litre ilaç kullanarak bir sezonu geride bıraktık. Yeni sezonu daha huzurlu geçirmek
için çalışıyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9861.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Sp İl Başkanı Mahmut Arıkan’dan Engelliler
Günü Açıklaması
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle bir
açıklama yaptı.Arıkan, "Saadet Partisi olarak en önemli özelliklerimizden birisi, engelli
vatandaşlarımıza yapılacak olan hizmetleri göstermelik ve yapıyor...
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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle bir
açıklama yaptı.
Arıkan, "Saadet Partisi olarak en önemli özelliklerimizden birisi, engelli vatandaşlarımıza
yapılacak olan hizmetleri göstermelik ve yapıyor gözükmek için değil, insani ve manevî
değerleri önde tutmamız, dolayısıyla özümseyerek yapmamızdır" dedi.
"Bu hususta, bütün Türkiye sathındaki yaygın organizasyonlarla, yine her sahayı içine alan
plân ve programlarla, bu güne kadar ihmal edilmiş olan hizmetlerin süratle yerine
getirilmesine özel bir önem verilecektir" ifadesinde bulunan arıkan, "Engellilerin, toplumun
önemli ve saygıdeğer bir bölümünü teşkil ettikleri göz önünde bulundurularak, çalışacakları iş
sahalarının hazırlanmasına, insanca yaşama şartlarına kavuşturulmalarına, her türlü tesis ve alt
yapıda kendileri için gereken yatırımların yapılmasına özel bir itina gösterilecektir. Ayrıca,
engellilerin ihtiyaç duydukları her türlü alet ve gerecin, külfetsiz bir şekilde karşılanması için
kolaylık sağlanacak; bunları üreten ve ihraç eden tesislerin kurulması ve gelişmesi teşvik
edilecektir" diye konuştu.
Arıkan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hususunda Sağlık Bakanlığının gerekli
ve yeterli çalışmaları yapması, bunun Devlet Politikası olarak sürdürülmesine özel önem
verilecektir.Ağır engelliler için “Kerim devlet anlayışı” esas alınarak hizmetler yürütülecektir.
Engellilere verilen hizmetler ile ilgili yerel yönetimlere özel yetkiler ve imkanlar
sağlanacaktır.Başta ibadethaneler olmak üzere, binalara kolayca girmeleri, ibadetlerini
yapmaları, hutbe ve vaazlardan yararlanabilmeleri için gereken her türlü tedbirin alınmasına
ve koşulların sağlanmasına özel bir itina gösterilecek; engellilerle ilgili hizmetlerin, yurt
çapında aksamadan yürütülmesi için, denetleme ve izleme çalışmalarına da önem verilecek ve
gereken her türlü tedbir alınacaktır.Engellilerin Doktora yapmaları dâhil, en yüksek seviyede
eğitim görmeleri ve sonradan da çalışarak hizmet etmeleri için gereken tedbirlerin alınmasına
özel bir itina gösterilecektir.
Bu bağlamda; milli görüş partileri olarak bugüne kadar parlamentoda olduğumuz sürelerde
gerek muhamefet gerekse iktidar dönemlerimiz de, her alanda olduğu gibi garson devlet
anlayışıyla genelde tüm insanlığa özelde de engelliler konusunda sayısız hizmetler ortaya
koyduk.
Bunları, 1992 de parlamentoda grup kuran o gün ki Refah Partisi TBMM’sine araştırma
önergesi vererek, engellileri araştırma komisyonu kurulmasının sağlanması ve Engelliler

Bakanlığının kurulması hususunda ilk defa tarafımızca o günlerde gündeme getirilmesi,
böylece söz konusu komisyonun çalışmalarıyla eğitim, istihdam, sağlık, fiziksel çevrenin
düzenlenmesi, sosyal ve kültürel problemlerin çözümü hususundaki konuların meclisin
gündemine taşınması sağlanmıştır.1996 yılında 54. Hükümeti kurarak merhum Prof. Dr.
Necmettin Erbakan’ın başbakanlığında 1994 yılında yaşanan büyük ekonomik krize ve
koalisyon hükümeti olmamıza rağmen 3 Aralık 1996’da TBMM’ni özel gündemle toplayarak
kanun hükmünde kararname yetkisi almış ve 571-572-573 sayılı kanun hükmünde
kararnameleri çıkarmak suretiyle şimdiki adı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
olan o zaman ki adıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının kurulması, istihdam
oranının %2’den %3’e çıkarılması, Engelli araç ve gereçlerinin gelir durumuna bakılmaksızın
sosyal dayanışma fonundan ihtiyaç sahiplerine verilmesi ve bunun gibi daha birçok alanda
bugüne kadar olmayan haklar ve hizmetler verilmiştir.Bütün bu yaptıklarımız ve bugüne
kadar başkaları tarafında yapılanlar nihai çözüm olmadığına inanıyor bu nedenle Milli Görüş
felsefesiyle Saadet Partisi olarak bundan sonar da Parlamentoda temsil hakkına sahip
oldupumuz takdirde öncelikle engellilerin, bu toplumun engelli olamayanlar gibi her türlü hak
ve eşitliklere sahip olduğunun bilincinindevlet politikası olarak benimseyip, toğlumunda bu
anlayışla hareket etmesini sağlayacak atılım ve projeleri hayata geçirmeyi kendimize görev
addediyoruz. Bu inançtan yola çıkarak tüm engelli gruplarının, engelliye sahip olan ailelerin
ve toplumun engelliler hususunda nirlikte yaşam, davranış bilincine eğitilebilir veya
öğretilebilirlik durumlarına göre eğitimlerinin bu eğitimlerdeki özel düzenleme ve
ihtiyaçlarının tüm ayrıntılarıyla karşılanmasını sağlamak içim gerekli girişim ve çalışmalar
yapılmalıdır.Biz Saadet Partisi olarak bundan sonrada gerek muhalefette gerekse iktidar
olduğumuz da yapacağımız hizmetler “Garson Devlet ve Kerim Devlet” anlayışıyla olacaktır.
Garson Devlet dedik çünkü devlet milletin hizmetkarıdır, herşey insan içindir. Milletin
mutluluğu ve refahı için başta ekonomik problemler olmak üzere sosyal, kültürel, eğitim ve
istihdam konusundaki problemler kalıcı çözümlere kavuşturulacak ayrıca zihinsel engelliler
için özel çözümler getirilerek zihinsel engelli ailelerini “benden sonar çocuğum ne olacak”
kaygısını giderecek çalışmaların yapılması hususunda devletin şefkat ve merhamet
şemsiyesinin açılması ve Kerim Devlet dediğimiz anlayışın devlet politikası haline gelmesi
sağlanacaktır. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9862.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Agü-apco Worldwide İşbirilği
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversite olarak
liderlik pozisyonu alacak, kararlı ve yetenekli genç kızlar yetiştirmek istediklerini
söyledi.Washington DC merkezli hükümet ilişkileri ve stratejik iletişim...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversite olarak
liderlik pozisyonu alacak, kararlı ve yetenekli genç kızlar yetiştirmek istediklerini söyledi.
Washington DC merkezli hükümet ilişkileri ve stratejik iletişim danışmanlığı şirketi APCO
Worldwide’ın Anadolu’nun gelecekteki genç kadın liderlerine yönelik Anadolu Dişi
Kaplanları Mentorluk Eğitim Programı Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) yapıldı.
APCO’nun 30. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak APCO İstanbul ofisi, gelecekte
liderlik pozisyonları alma potansiyeli taşıyan genç kadınlara yönelik düzenlenen ve
geliştirilen mentorluk eğitim programı, AGÜ Sümer Kampüsü, rektörlük konferans salonunda
gerçekleştirildi.AGÜ Gençlik Fabrikası iş birliğiyle gerçekleştikten programın açış
konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Kadınlarımızın iş hayatında daha
çok yer almasını sağlayarak ilerde liderlik pozisyonunu alacak, kararlı ve yetenekli genç
kızlarımızın yetişmesini istiyoruz” dedi.Türkiye’de liderlik pozisyonundaki kadınların
sayısının azlığını istatistiklerle anlatan Sabuncuoğlu, şu bilgileri verdi:
“Türkiye’de kadın Ceo’ların oranı yüzde 12, kadın büyükelçi yüzde 10, milletvekili yüzde 14.
4, kadın valiler yüzde 1.25, belediye başkanı yüzde 4.93, rektörler yüzde 6.25 olarak
sıralanıyor. Türkiye’de bayan erkek oranına baktığımızda bu oranın yüzde 50 ile aynı
olduğunu görüyoruz.Lider, girişimci yöneticiler arasında kadınlarımızın sayısı çok az.
Türkiye’de işsizlik son rakamlara göre yüzde 10’a yaklaşmış durumda.
Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke. Genç nüfus oranındaki işsizlik oranı ise yüzde 19. Yüksek
öğretimden mezun olan genç nüfusa baktığımızda da işsizlik oranının yüzde 29 olduğunu
görüyoruz.”
APCO Worldwide İstanbul Ofisi Genel Müdürü Zeynep Dereli ise iş hayatında en önemli
şeyin sevilen işi yapmak olduğunu kaydetti.“İşinizi sevgiyle, heyecanla ve aşkla yapın. Bu
size başarıyı getirecektir” diyen Dereli, programa katılan kadınlara dünyadaki kadın liderlerin
ve güçlü kadın figürlerinin sözlerinden örnekler vererek, kadınları öne çıkmaya, lider olmaya
davet etti.Daha sonra yapılan atölye çalışmalarında da programa katılan iş kadınları, diğer
katılımcılarla ve üniversite öğrencileriyle iş yaşamına dair bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9863.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Anadolu Güneşi Bw Enerji İle Parladı
‘ANADOLU GÜNEŞİ ELEKTRİK ÜRETİYOR’ Buluşması BW ENERJİ Ana
sponsorluğunda gerçekleşti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın ardında kürsüye
Çıkan BW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ERESİN konuşmasında Türkiye
yatırımlarından ve gerçekleşecek projelerden bahsetti.
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Eresin konuşmasında;
‘Firmamızın özelliklerinden biri sadece Yatırımcılar için “Ges, Res, Hes” yapmak değil,
Ülkemizi ve Şehrimizi Belediyelerimizle birlikte, beraberlik içerisinde güzel Projeler

Çıkararak ülkemize yararlı olmaktır.’ Diyerek Yenilenebilir Enerjinin sosyal sorumluluk
boyutuna dikkat çekti.
Ayrıca daha kapsamlı hizmet için kurulan ortaklıklardan bahseden Mehmet Eresin Akdeniz
Bölgesinde ALDO B&W Enerjinin kurulumunun gerçekleştirildiğini, Çorum Bölgesi için
Ahlatcı grup ile ortaklık kurulmakta olduğunu ve Gildemeister birlikteliği ile orta Doğu
Pazarına açılım yapıldığını belirtti.
Güçlü partnerleri ile hem ulusal hem de uluslararası rekabette başarılı olmayı hedefleyen BW
Enerji ortaklıklarıyla çok daha güçlendiğini belirterek Sektörde ki başarılarının artacağını
belirtti.
Eresin son olarak ‘Gildemeister ile Aldo B&W Energy 20 yıl sorunsuz çalışan ve geleceğin
Enerji çözümü olarak adlandırılan, Enerji Depolama sistemini Türkiye’ye getirip, fabrikasını
kuracaktır. Gildemeister ile yaptığımız bu çalışmadan dolayı onur duyarız.’ Diyerek
konuşmasını tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9864.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nden Başkan
Büyükkılıç’a Ziyaret
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve Melikgazi
Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Üçkan ile 4 basketbol oyuncusu, 4 futbol oyuncusu
Melikgazi Belediye Başkanı MemduhBüyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek...
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Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve Melikgazi
Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Üçkan ile 4 basketbol oyuncusu, 4 futbol oyuncusu
Melikgazi Belediye Başkanı MemduhBüyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi
verdi.Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve
Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Üçkan ile 4 basketbol oyuncusu, 4 futbol
oyuncusu Melikgazi Belediye Memduh Büyükkılıç’a, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
münasebeti ile ziyarette bulunarak engeliler için örnek çalışmalar sergilediklerinden ve
hassasiyet ile gayretten dolayı teşekkür etti. Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor
Kulübü Başkanı Faruk Şahin ile 4 basketbol oyuncusu ve 4 futbol oyuncusu Melikgazi
Belediyesinin spor kulubune sahip çıkarak sosyal belediyecilik anlayışına özünde bir hizmet
sunduğunu bundan dolayı da adına teşekkür ettiklerini söyledi.
"3 ARALIK 1 GÜN DEĞİL, 365 GÜNDÜR"
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü idarecileri ve sporcuları tarafından
verilen plaketin çok anlamlı olduğunu çünkü ve çalışanlara şevk verdiğini belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Melikgazi
Belediyesi sosyal belediyeciği her zaman ve her vesile anlamı ile yerine getirme

çabasındadır.3 Aralık bizim için sadece bir gün değil hizmet verilecek 365 gündür. Bugün
engeli hemşerilerimiz ile bir yılın muhasebesini yaptığımız gibi bundan sonra yapılacak
çalışma, etkinlik ve projeler hakkında konuşacağız. Melikgazililer bütündür ve büyük bir
ailedir. Engelli hemşerilerimiz hepimize emanet olup toplum olarak yanlarındayız” dedi.
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü maçlarına Melikgazileri davet eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, herkesin ve her kesimin spor yapmasını istediklerini engeliler
spor kulüp maçlarına sadece spor için değil sosyal sorumluluk adına iştirak etmemiz
gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9865.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Uğur
Tütüneker İle Anlaştı
Bülent Korkmaz’ın görevine son veren Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Uğur
Tütüneker ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da ligdeki
kötü gidiş sonrasında teknik direktör Bülent Korkmaz...
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Bülent Korkmaz’ın görevine son veren Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Uğur
Tütüneker ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da ligdeki kötü gidiş sonrasında teknik direktör Bülent
Korkmaz ve ekibinin görevine son verilmişti. Yönetimin yaptığı görüşmeler sonrasında Uğur
Tütüneker ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9866.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Vali Düzgün’ün Eşi Gül Düzgün’den Yemliha
Kadın Gelişim Merkezi’ne Ziyaret
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün ve beraberindeki heyet Yemliha Kadın Gelişim
Merkezi’ni ziyaret ederek bilgi aldı.Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan’ın eşi Ümmü Candan, Kocasinan Belediye...
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Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün ve beraberindeki heyet Yemliha Kadın Gelişim
Merkezi’ni ziyaret ederek bilgi aldı.
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan’ın eşi Ümmü
Candan, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik Türk Anneler Derneği
Kayseri Şubesi’nin katkıları ile yaptırılan Yemliha Kadın Gelişim Merkezi’ni ziyaret etti.
Türk Anneler Derneği Kayseri Şube Başkanı Fikriye Merdan, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, merkez hakkında bilgiler verdi. Merdan, "Derneğimiz tarafından
hazırlanan Birleşmiş Milletler kadınların insan haklarının geliştirilmesi programı ve Sabancı
Vakfı Hibe Programı destekleriyle yürüttüğümüz ’Yemliha hazırlanıyor yarınlara’ Projesi
Yemliha Kadın Gelişim Merkezi’nde yürütülmektedir. Bugünde ders günümüzdü ve kendileri
derse katıldılar. Katılımları Yemlihalı kadınlarımızı onurlandırmıştır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9867.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Engelsiz Ulaşıma Sarı Destek Projesi Tanıtıldı
Engellilerin şehir içinde kolay ulaşımını temin etmek amacıyla Kayseri Valililiği ve Anadolu
Sakatlar Derneği işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında iki araç engelli vatandaşlarımızın
hizmetine sunuldu.Vali Orhan Düzgün, İçişleri...
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Engellilerin şehir içinde kolay ulaşımını temin etmek amacıyla Kayseri Valililiği ve Anadolu
Sakatlar Derneği işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında iki araç engelli vatandaşlarımızın
hizmetine sunuldu.
Vali Orhan Düzgün, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan sağlanan destekle
projenin uygulamaya geçirildiğini söyledi.
Projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Vali Orhan Düzgün’ün yanı sıra, Vali
Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Anadolu Sakatlar Derneği Kayseri Şube Başkanı
Osman Kılıç,ve engelli vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.
2 adet engellilere yönelik ulaşım aracının tanıtımının yapıldığı projeye ilişkin konuşan Vali
Düzgün;
“Proje kapsamında engelli vatandaşlarımızın şehir içi belli noktalaraulaşımlarını sağlamada
kendilerine yardımcı olmak üzere iki adet destek aracı temin edilmiş olup araçları kullanacak
engelli bireyler için H Tipi ehliyet kursu başlatılmıştır. Proje kapsamında bu araçları
kullanacak olanların da engellilerden seçilmesi planlanmıştır. Proje ile özellikle tekerlekli
sandalye kullanan engellilerin hava alanı, tren garı, otobüs terminali, alışveriş merkezleri gibi
merkezi noktalara ulaşımlarına 7 gün 24 saat ücretsiz destek verilecektir.” dedi.
Programın devamında Kayseri Gaz tarafından temin edilen 9 adet akülü engelli aracı, ihtiyaç
sahibi olan engelli vatandaşlara teslim edildi.

Vali Düzgün,daha sonra engelli bir vatandaşın İŞKUR’un desteği ile açtığı işyerine ziyaret
gerçekleştirirken, engelli vatandaşlarımızı topluma kazandıran projeleri ve girişimleri her
zaman desteklediğini vurguladı.
Engelli vatandaşın açmış olduğu işyeri hakkında bilgi alan Vali Düzgün burada bir süre
sohbet ettikten sonra, çevredeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9868.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Tufanbeyli - Tomarza Yolu Karayolları Ağına
Alındı
Vali Orhan Düzgün, Tomarza ve bölgesinin sosyo-ekonomik açıdan gelişimine katkı
sağlayacak olan 52 km uzunluğundaki Toklar-Aslantaş-Ayvat-Tufanbeyli güzergâhındaki
yolun, Karayolları ağına alındığını söyledi.Vali Düzgün yaptığı...
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Vali Orhan Düzgün, Tomarza ve bölgesinin sosyo-ekonomik açıdan gelişimine katkı
sağlayacak olan 52 km uzunluğundaki Toklar-Aslantaş-Ayvat-Tufanbeyli güzergâhındaki
yolun, Karayolları ağına alındığını söyledi.
Vali Düzgün yaptığı açıklamada, Tomarza ilçesini Adana ve Kahramanmaraş illerine
bağlayan Toklar- Aslantaş- Ayvat- Tufanbeyli yolunun çok yoğun kullanılan ve bölge insanı
tarafından çok önem verilen bir yol olduğunu belirtti.
Tufanbeyli İlçesinin Adana İl Merkezine uzak olması sebebiyle bölgede yaşayan
vatandaşların Ayvat- Aslantaş- Toklar yol güzergâhını kullanarak hem Tomarza ilçesine hem
de Kayseri İl Merkezine gelerek, sağlık eğitim gibi işleri için Kayseri ilinden
faydalandıklarını hatırlatan Vali Düzgün, söz konusu yol güzergâhının Karayolları ağına
alındığını ve artık daha iyi standartlarda vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.
Tomarza- Toklar- Aslantaş- Ayvat- Tufanbeyli yolunun Karayolları yol ağına alınması ile
Tomarza üzerinden Adana Tufanbeyli ve Kahramanmaraş Göksun ilçelerine ve mahallelerine
mesafe 226 km’den 126 km’ye düşüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9869.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Nnyü Öğrencilerine Onur Ve Yüksek Onur
Belgeleri Verildi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde not
ortalaması itibariyle “Onur ve Yüksek Onur Belgesi”...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde not
ortalaması itibariyle “Onur ve Yüksek Onur Belgesi” almaya hak kazanan öğrenciler için
tören düzenlendi.
Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, bölüm başkanları, öğretim üyeleri
ve öğrenciler katıldı. Törende açılış konuşması yapan İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, İbni
Sinan’ın, “Başarı iltifata tabidir. İlim ve sanat takdir görmeyen yerden göçer” sözlerini
hatırlatarak, öğrencileri göstermiş oldukları başarıdan dolayı kutladı. Onur ve üstün onur
belgesi almaya hak kazanan öğrenci sayısının daha fazla olmasını arzu ettiğini belirten Kaya,
belge alacak olan öğrencilerin diğer öğrencileri de cesaretlendirmesi gerektiğini kaydetti.
Hayatta bir numara olanların hatırlandığına vurgu yapan Kaya, iki numara olanların
hatırlanmadığını belirterek “ İkinci sınıf bir beste yerine 1. Sınıf çorba yapmak daha
önemlidir. Başarı için azminiz ve şevkiniz birincilik için olmalı. Rekabet ortamında fark
yaratmak durumundasınız” dedi.
Dekan Prof. Dr. Ali Kaya’nın konuşmasından sonra İİBF ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde
öğrenim gören, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde not ortalaması itibariyle
“Onur ve Yüksek Onur Belgesi” almaya hak kazanan toplam 46 öğrenciye dekan, bölüm
başkanları ve öğretim üyeleri tarafından belgeleri verildi.
İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç,
bölüm başkanları, öğretim üyeler ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9870.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Erciyesspor, Uğur Tütüneker’e Emanet
Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile anlaşan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un Basın
Sözcüsü Kaan Savruk, "İki taraf için de hayırlı olur inşallah" dedi.Bülent Korkmaz’ın
görevine son verilmesinden 9 gün sonra mavi-siyahlı...
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Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile anlaşan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un Basın
Sözcüsü Kaan Savruk, "İki taraf için de hayırlı olur inşallah" dedi.
Bülent Korkmaz’ın görevine son verilmesinden 9 gün sonra mavi-siyahlı takım aradığı teknik
adamı buldu. Uğur Tütüneker ve ekibi ile 1.5 yıllığına anlaştıklarını söyleyen basın sözcüsü
Kaan Savruk, "Uğur Tütüneker akşam saatlerinde Kayseri’de olacak. Yarın sabah da takım ile
antrenmanlara çıkacak. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur" diye konuştu.
UĞUR TÜTÜNEKER’İN KULÜP KARİYERİ
1970’li yılların başında ailesiyle birlikte Almanya’ya göç eden Tütüneker, Bayern Münih’in
altyapısında yetişen yetişti ve 1986’da, o dönemde Galatasaray’ın teknik sorumlusu olan Jupp
Derwall’in isteği üzerine bu kulübe transfer oldu. 10 yıl boyunca aralıksız giydiği 7 numaralı
Galatasaray formasıyla 220 Süper lig maçında 42 gol attı. Tütüneker, 19 kez de A Milli
formayı giydi.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
1996’da Galatasaray’da jubilesini yapan Tütüneker, her ne kadar ticarete atıldıysa da,
futboldan kopamadı. Sırasıyla, Yozgatspor, Sarıyerspor, Siirtspor, Kayserispor, İstanbul
Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşaspor’un başında teknik direktör olarak çalıştı. Uğur
Tütüneker, 2010-2011 sezonunda Orduspor teknik direktörlüğüne getirildi. Bu görevini ilk
sıralar oldukça başarılı bir şekilde sürdürdü ve takımıyla birkaç hafta 1. lig liderliğini elinde
bulundurdu. Fakat daha sonra art arda gelen kötü sonuçlardan ötürü görevinden istifa etti.
Yerine kısa bir süre sonra Metin Diyadin’in getirildiği açıklandı. 2012-2013 sezonunda 1. lig
takımı Torku Konyaspor’un başına getirilen Tütüneker, play-off maçları sonunda
Konyaspor’u Süper Lig’e çıkarmayı başardı. 13 Aralık 2013 tarihinde buradaki görevinden
istifa etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9871.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Süper Lig Futbolcularını Zorlayan Gösteri
Maçı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşat Kayseri Erciyesspor, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü sebebiyle, Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile 10 dakikalık
gösteri maçı yaptı.Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Tesisleri’nde...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşat Kayseri Erciyesspor, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü sebebiyle, Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile 10 dakikalık
gösteri maçı yaptı.
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Tesisleri’nde oynanan müsabaka, ampute futbol
kuralları dikkate alınarak gerçekleşti. Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü
Başkanı Faruk Şahin, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyessporlu futbolculara ampute futbolun
oyun kurallarını anlattı. 10 dakika süren karşılaşmada 2 takım da kanedyenleri ile sahada
hazır bulundu. Başlama vuruşunu Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın
yaptığı karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Maçın 5 dakika süren ilk yarısında
kanedyen ile oynayan Süper Lig ekibi, karşılaşmanın 2. yarısına kanedyensiz başladı.
Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma 3-3’lük beraberlik ile sonlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9872.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Sporcular, Okullar Arası Wushu
Şampiyonasında Kıyasıya Mücadele Etti
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından
Okullar Arası ‘Wushu Taolu’ şampiyonası düzenlendi.Talas Spor Salonu’ndan düzenlenen
şampiyonaya, Gençler, Minikler ve Yıldızlar kategorisinde...
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından
Okullar Arası ‘Wushu Taolu’ şampiyonası düzenlendi.
Talas Spor Salonu’ndan düzenlenen şampiyonaya, Gençler, Minikler ve Yıldızlar
kategorisinde , 20 okuldan 90 sporcu katıldı. Kayseri’de ilk defa Wushu Şampiyonası
düzenlendiğini söyleyen, Wushu Hakemi Yaşar Kurt, Wushu sporunun artık Kayseri’de okul
sporları arasında yer aldığını söyledi. Turnuva hakkında bilgi veren Kurt, ”Turnuva okullar
arası düzenlendi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü destekledi. Okullar Arası Taolu Wushu
Şampiyonası yapılıyor. Bu şampiyonaya Gençler, Minikler ve Yıldızlar kategorisinde
sporcular katıldı. Şu ana kadar 20 tane okulumuz yarışmaya iştirak etmiş ve bunların içinden
90 tane sporcumuz katılmıştır. Şu anda yarışmamız devam ediyor. İleriki aşamalarda daha
güzel gösteriler ortaya çıkacaktır. Wushu yıllardır okul sporlarına girememiştir. Ama son yıl
ile geçen yıl bölgesel olarak sadece birkaç ilde yapılan okullar arası şampiyona bütün
Türkiye’deki 80 ilimizi kapsayan şekilde gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.
Düzenlenen Şampiyona da Fatmanur Kurt gençler kategorisinde, Hasan Deniz Yıldızlar
Kategorisinde, Emin Aslantaş da Minikler Kategorisinde birinci oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9873.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Önemli Olan Kalplerin Engelli Olmaması
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki engellilerle buluşmasında "Bir dakika
sonrasında kimsenin engelli olmama garantisi yok. O nedenle önemli olan kalplerin engelli
olmaması" dedi.Başkan Palancıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler...
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki engellilerle buluşmasında "Bir dakika
sonrasında kimsenin engelli olmama garantisi yok. O nedenle önemli olan kalplerin engelli
olmaması" dedi.
Başkan Palancıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle eşi Emel Palancıoğlu ile
birlikte Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi’ndeki yaşam parkında engelli çocuk, yetişkin
ve aileleriyle bir araya geldi. Zihinsel ve bedensel engellilerle yakından ilgilenen Başkan
Palancıoğlu, tek tek görüşüp isteklerini not aldı.
Herkesin bir gün engelli olabileceğini belirten Başkan Palancıoğlu, kendilerinin her zaman
yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu, "Engelli olmak bir kader. Kimse engelli
olmak istemez, elbette zor bir durum. Bu cefakar görevi yerine getiren anneleri tebrik
ediyorum. Belediye olarak her zaman engelli yavrularımızın ve ailelerinin yanlarındayız.
Engelli olunabilir ama önemli olan kalpte engelin olmaması. Kalpte engel olduğunda, kötülük
olduğunda onu düzeltmek zordur. Hiçbirimizin bir dakika sonrasında engelli olmayacağı
garanti değil. O yüzden engelli kardeşlerimize karşı hep yardımsever olmalı ve elimizden

geleni yapmalıyız. Rabbim kimseye engel vermesin. Engelsiz günler dileğiyle gününüzü
tebrik ediyorum" diye konuştu.
Başkan Palancıoğlu, engellilere yönelik projelerinden bahsederek, "Önümüzdeki süreçte
Avrupa Birliği’nden projelerimize alacağımız destekle, engelli yavrularımıza ve bakımını
sağlayan yakınlarına haftalık olarak gerçekleştirilecek programla moral ve motivasyon
kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu ve eşi, engellilere çeşitli hediyeler verirken
annelerine de karanfille sevgilerini sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9874.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Forum Kayseri Genel Müdürü Gamze Ergel,
Forum Trabzon’da Görev Yapacak
Forum Kayseri yöneticileri tarafından düzenlenen ’Basın Buluşmasında’ Forum Kayseri
Genel Müdürü Gamze Ergel, Kayseri’deki görevinin sona erdiğini belirterek, Forum
Trabzon’da görev alacağını söyledi.Forum Kayseri yöneticilerinin...
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Forum Kayseri yöneticileri tarafından düzenlenen ’Basın Buluşmasında’ Forum Kayseri
Genel Müdürü Gamze Ergel, Kayseri’deki görevinin sona erdiğini belirterek, Forum
Trabzon’da görev alacağını söyledi.
Forum Kayseri yöneticilerinin düzenlediği ’Basın Buluşmasına’ Forum Kayseri Genel
Müdürü Gamze Ergel, Forum Kayseri Genel Müdür Vekili Ali Kabakçı ve basın mensupları
katıldı. Programda konuşan Forum Kayseri Genel Müdürü Gamze Ergel, "Tahminimden daha
fazla duygu yoğunluğu içindeyim. Forum Kayseri’de 3 seneyi bitirdik. Bugün itibariyle başka
projede yer almak üzere Kayseri’den ayrılıyorum. Onun için istedim ki 3 sene boyunca bizim
yaptığımız bütün güzel işlerde bizimle her an beraber olan Kayseri yerel medyasına teşekkür
etmek istedim. Her organizasyonumuzda bizim yanımızdaydınız" diye konuştu.
Ergel ayrıca, "Forum Kayseri’yi 3 senede bütün arkadaşlarımla beraber çok iyi bir noktaya
getirdik. Bundan sonra da buradaki arkadaşlarımızın çok daha iyi yere getireceğine eminim.
Benimde yeni projelere çıkma vaktim geldi diye şimdilik buradan ayrılıyorum. Yeni projem
Forum Trabzon olacak. İnşallah burada olduğu gibi orada da en güzel şeyleri arkadaşlarımla
birlikte orada da yaparım diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9875.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Develi Belediye Başkanı Cabbar Engelliler
Gününde Engellilerle
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, eşi Perihan Cabbar ve AK Parti Kadın Kolları
Başkanı Ümmühani Kaliberle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle önce Caner
Demir ve Yıldız Demir çiftinin evlerini, sonrasında ise Özel Büyükkılıç...
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, eşi Perihan Cabbar ve AK Parti Kadın Kolları
Başkanı Ümmühani Kaliberle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle önce Caner
Demir ve Yıldız Demir çiftinin evlerini, sonrasında ise Özel Büyükkılıç ve Nazmi Eren
Rehabilitasyon Merkezlerini ziyaret etti.
Caner ve Yıldız çiftinin engelli çocukları hakkında bilgiler alıp dertlerini dinleyen Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Allah hem çocuğuna hem sizlere sabırlar versin. İnşallah
bu sıkıntılarınızın karşılığını Allah katında fazlasıyla alırsınız. Bizlerin yapması gereken ne
varsa 24 saat hizmetinizdeyiz” dedi. Sonrasında Özel Büyükkılıç Rehabilitasyon Merkezine
geçen Başkan Cabbar, öncelikle okul yönetiminden bilgiler aldı ve eksikliklerini dinledi.
Ardından hizmet verilen yerleri tek tek gezen Cabbar, engelliler ve aileleriyle sohbet edip
engeller hakkında bilgi aldı. Nazmi Eren Rehabilitasyon Merkezine de uğrayan Başkan
Cabbar yine okul yönetiminden bilgileri dinledikten sonra engellilerle sohbet edip vakit
geçirdi.
Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretler esnasında Başkan Cabbar, “Unutmayalım ki her insan
bir engelli adayıdır. Bu yüzden şu anki sağlığımızın kıymetini çok iyi bilmek ve ona göre
davranmak zorundayız. Günümüz dünyasında maddi kazanımlar elde etmek için insanımız
buhranların, sıkıntıların içine düşerek tatminsizlikler yaşamakta. Halbuki engelli
vatandaşlarımız yılın sadece bir günü değil tüm zamanında hatırlanabilse; onlar ziyaret edilip
sohbet edilse insan aslında sağlık gibi ne kadar büyük bir imkana ve nimete sahip olduğunun
farkına varacaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9876.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Sivasspor
Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda
oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Şimşek
Özkeş, Sivasspor ile ilgili gerekli analizleri yaptıklarını...

03 Aralık 2014 Çarşamba 16:20

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda
oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Şimşek
Özkeş, Sivasspor ile ilgili gerekli analizleri yaptıklarını söyledi.
Teknik direktör Mustafa Şimşek Özkeş yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat
sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan antrenman, streching hareketleri ve
istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti.
Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda kontrol pas çalışması
gerçekleştirdi.
"TÜM SPORCU ARKADAŞLARIMA İNANIYORUM"
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör Özkeş,
"Balıkesirspor maçı bittikten hemen sonra Sivasspor’u irdelemeye başladık. Tamamen
konsantrasyonumuzu, motivasyonumuzu Sivasspor’a yoğunlaştırdık. Analiz programları
yapıyoruz. Balıkesirspor maçını kazandıktan sonra bu kadronun öncelikle galibiyete ihtiyacı
olduğuna inanıyordum. Galibiyet aldıktan sonra da bir seri yapabilecek seviyede olduğunu
biliyorum. Ben bütün sporcu arkadaşlarımıza inanıyorum, güveniyorum. Bu takım
galibiyetten sonra bir seri yakalayabilecek. Bunun bilinciyle tüm yoğunluğumuzu
çalışmalarımızı Sivasspor maçına adadık. Bundan sonra oynayacağımız iki deplasman
maçında boş dönmemek adına elimizden geleni yapacağız" dedi.
"MANDJECK, CEM CAN, İLHAN SAKAT"
Takımda sakatlıkları süren oyuncular olduğunu söyleyen Şimşek, "Şu anda takımda zaten
geçen haftalardan sakat olan Mandjeck var. Ameliyat olan İlhan var, Cem Can var. Sadece
geçen haftaki maçtan cezası biten Ibricic kadroya katılıyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9877.html
Erişim Tarihi: 03.12.2014

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş:
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, Türkiye Eczacılar Birliği ile SGK arasında
2012 yılında imzalanan ve 3. yıl yapılması gereken sizleşmenin yapılmadığını ve üzerinden 8
ay geçtiğinin altını çizerek, "Taraflar bir an...
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Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, Türkiye Eczacılar Birliği ile SGK arasında
2012 yılında imzalanan ve 3. yıl yapılması gereken sizleşmenin yapılmadığını ve üzerinden 8
ay geçtiğinin altını çizerek, "Taraflar bir an önce anlaşmazsa yeni bir kriz doğabilir" dedi.
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ulutaş, "2012 yılında 3 yıllık bir sözleşme imzaladı Türk
Eczacıları Birliğiyle Sosyal Güvenlik Kurumu ve bu 3 yıllık sözleşmedeki madde gereği ve
Türk Eczacılar Birliği’nin kanuni yetkisinden dolayı her yıl bu sözleşme yenilenecek şeklinde
anlaşıldı, mutabakata varılmıştı" diye konuştu.Ulutaş, "2012 de imzalanan bu 3 yıllık
sözleşmenin sonuna geldik fakat bu 3. yıl yapmamız gereken 1 yıllık sözleşmenin üzerinden
yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen henüz imzalanmadı. Her ay erteleme şeklinde gidiyor. Aynı
zamanda bu 3 yıllık genel sözleşme de yanılmıyorsam Nisan ayında bitecek. Yani biz bu
sözleşmeyi üstünden 8 ay geçmesine rağmen imzalasak bile 4-5 ay sonra genel yapmış
olduğumuz 3 yıllık sözleşme biteceği için tarafların bence bir an önce uzlaşması her iki
tarafında birbirini anlayarak, dinleyerek ve yeni bir krizi doğurmayacak şekilde bir
mutabakata varması gerekiyor. Bu konuda Nisan- Mayıs aylarında yeni bir kriz oluşmasını
tabiki istemiyoruz ama 8 ay geçmesine rağmen imzalanmaması da bizleri endişelendiriyor.
Bence bu konuda sağduyulu hareket etmek lazım ve bizlerinde problemlerinin de giderileceği
vermiş olduğumuz hizmetlerin de karşılığını alabileceğimiz bir sözleşmenin de bir an önce
imzalanması gerekiyor ki yine bir kriz doğmasın. Bu konuda tabiki en son arzu ettiğimiz şey
bu ancak biliyorsunuz sözleşmeler mutabakatla imzalanır. Karşılıklı talepler vardı bu konuda
bizlerin düşüncelerini dile getiren Türk Eczacılar Birliği’nin taleplerine de olumlu bakılması
sektörümüzdeki problemlerin çözülmesi adına önemli çünkü biz birçok problemimizi dile
getiriyoruz. Fakat çözüm noktasında çok hızlı davranılmadığını ve çözülmediğini
gözlemlemekteyiz maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Yeni bir kriz oluşmamasını temenni
ediyorum ve bir an önce bu sözleşmenin imzalanması gerektiğini ifade etmek istiyorum"
ifadesinde bulundu.Ulutaş, "Sözleşme imzalamadığınız zaman, daha önce danışman
tarafından verilmiş kararlar da var yani siz her iki taraf olarak sözleşmeyi imzalamanız
gerekiyor şeklinde ana özetle hissiyatı fakat biz imzalamadığımızda yada kurum bunu kabul
etmediğinde yani doğal olarak bu sözleşme imzalanmadığında tabi ki hastalarımız eczanelere
reçeteleriyle müracaat ediyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu için müracaat eden onun
reçeteleriyle müracaat eden hastalar ilaçlarını geçici bir süre alamayabilir. Sıkıntı çıkabilir.
Bunlar arzu etmediğimiz şeyler ama mutlaka bu konuda mutabakata varılmalı bu
mağduriyetlerin ortaya çıkması engellenmeli."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9878.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Belediye Başkanları Gösteri Maçında Tekerlekli
Sandalyede Basketbol Oynadı
AGÜSpor ile Beretta Famila arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında Kocasinan,
Talas, Hacılar ilçelerinin belediye başkanları gösteri maçında tekerlekli sandalyede basketbol
oynadı.Kadir Has Spor Salonu’nda AGÜSpor ile Beretta Famila...
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AGÜSpor ile Beretta Famila arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında Kocasinan,
Talas, Hacılar ilçelerinin belediye başkanları gösteri maçında tekerlekli sandalyede basketbol
oynadı.Kadir Has Spor Salonu’nda AGÜSpor ile Beretta Famila arasında oynanan
karşılaşmanın devre arasında Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Savruk,
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen
gösteri maçında tekerlekli sandalyede basketbol oynadı.Gösteri maçında belediye
başkanlarının tekerlekli sandalye takımı Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımına
4-2 yenildi.
Karşılaşma sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9879.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Güvenlik Paketinin Detaylarını Bizzat Anlattı
Bakan Efkan Ala, şiddet içeren gösterilerde yüzünü gizleyerek tehlikeli faaliyetlerde
bulunanların yakalandıklarında tutuklanmalarını sağlayabilecek düzenlemeler yaptıklarını
kaydetti.
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İçişleri Bakanı Ala, İçişleri Komisyonu’nda İç Güvenlik Reform Tasarısı hakkında
milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Ala, tasarı ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve diğer
kanunlarda, Emniyet Teşkilatı Kanunu, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile ilgili Kanunlarda,

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda değişiklikler öngörüldüğünü belirtti. Arama yetkisini sahada
görev yapan bütün kolluk yetkililerine vermediklerini belirten Ala, onların önceden belirlenen
amirlerine yetkiyi verdiklerini kaydetti. İçişleri Bakanı Ala, şunları kaydetti:
“Belli suçlarda ve suçüstü hallerde düzenlemeler yapılmıştır. Bunun nedeni vatandaşlarımızın,
sokaklarında, mahallelerinde gerçekten suçluların olduğu kanaatine vardıklarında devlet
görevlilerinin, bu suçlularla mücadelede, hırsızlık yapanla, gasp yapanla, uyuşturucu satanla
bir zafiyet olmaması içindir. Bunların o anda, adli birime ulaşması zordur, o anda müdahale
edilmesi gerekten hususlarda müdahale edilmesini sağlayan hususlardır. İkincil
düzenlemelerle denetim daha da detaylandırılacaktır.”
MOLOTOF SİLAH SAYILACAK
Vatandaşın bir meselede evde veya işyerinde ifadesinin alınabileceğini söyleyen Ala,
vatandaşın kararına göre işlem tesis edileceğini kaydetti. Molotofun silah olarak
tanımlandığını vurgulayan Ala, “Suç işlendikten sonra silah olarak tanımlanması berraklık
teşkil etmiyor. Molotof ve benzeri maddeler, boğucu maddeler, Türk Ceza Kanunu’nda
tanımlanmıştır, ona herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Kolluk birimlerine bunu kullanacak
olan bir gösteride, biçimde, milletin hayatını tehlikeye düşürecek ve bazen silahtan daha ağır
etkileri olan yeni yönteme karşı kolluk kuvvetlerinin ölçülü tedbirler alabilmesini,
etkisizleştirecek düzeyde silah kullanabilmesini düzenleyen maddeler yer almaktadır” diye
konuştu.
YÜZÜNÜ GİZLEYİP, OLAY ÇIKARAN TUTUKLANABİLECEK
Dinleme yetkisiyle ilgili ise Bakan Ala, “Şu anda 24 saate kadar dinleme yetkisi var. Bu yetki
devam ederken, 24 saat içerisinde hakime başvuruluyor. Hakim 24 saat içerisinde karar
veriyor. Hakim karar verene kadar 48 saati aşmamak üzere düzenleme getiriliyor” ifadelerini
kullandı. Şiddet içeren toplantılara ilişkin düzenleme de getirdiklerini söyleyen Ala, “Yüzünü
gizleyerek milletin can ve mal güvenliğine kast ettiklerinde yakalandıklarında
tutuklanmalarını sağlayabilecek düzenlemeler yapıyoruz. Kimliğini gizlemek amacıyla
yüzünü örten, şiddet kullanan ve molotof atanlara karşı düzenlemeler vardır” diye konuştu.
BONZAİ, EROİN İLE EŞ DEĞER OLACAK
Bonzainin eroin ile eş değer olmasına ilişkin düzenleme yapacaklarına dikkat çeken Ala,
“Okul, yurt, hastane, ibadethane gibi yerlerde satılmasının cezalarını yarı yarıya arttıracak
düzenlemeler getiriyoruz. Narko timler kurarak bunları tamamen kontrol altına almayı
planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Gözaltı süresine ilişkin olarak Ala, “Suçüstü ile sınırlı olmak
koşuluyla belirli suçlarda, mülki amirin belirlediği kolluk amirinin emriyle 24 saate kadar ve
şiddete dayalı toplu suçlarda 48 saate kadar gözaltı yetkisi veriliyor. Cinsel saldırı, çocuklara
cinsel istismar, uyuşturucu imal ve ticareti, fuhuş, cebir ve şiddet içeren suçlar, sokağa çıkma
yasağını ihlal etme gibi suçlarda ve yetkili amirin talimatıyla gözaltına alma yetkisi veriliyor”
şeklinde konuştu.
KOMUTANLARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ATAYACAK
Kiralık araçlarda yer tespit cihazının araca takılmasının önünün de açıldığını kaydeden Ala,
aracın tespitinin şirketler tarafından da istendiğini ifade etti. Jandarma Teşkilatı’na ilişkin
düzenleme yaptıklarını açıklayan Bakan Ala, “Büyükşehir Belediye kurulan şehirlerde
jandarmaya Büyükşehir Belediye sınırları içerinde görev ve yetki alanını siyasi iradeye
alıyoruz. Atama konusunda düzenleme yapıyoruz. İl ve ilçe jandarma komutanları ataması
İçişleri Bakanlığı’na veriliyor” diye konuştu. Vatandaşların pasaport, sürücü belgesi gibi
belgelerin nüfus müdürlükleri tarafından verilmesini sağlayacaklarını ifade eden Ala,
vatandaşın adres değişikliklerinin elektrik, su doğalgaz gibi abonelikleri yaptığı zaman
otomatik olarak yapılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9880.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Bedelli için 30 bin ödeyene farkı geri
ödenmeyecek
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2011'deki bedellide 30 bin lira ödeyenlere, 12 bin liralık
farkın geri ödenmeyeceğini açıkladı.
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Son günlerin en önemli konusu bedelli. Bundan önceki uygulamada fiyat 30 bin TL
belirlenmişti. Yeni bedellideki tutar ise 18 bin TL oldu. Kafalardaki soru şu: “30
bin TLödeyene paraiadesi var mı?”
''BÖYLE BİR İŞLEYİŞ SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL''
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a bu soru soruldu. Babacan soruyu gülümseyerek şöyle
yanıtladı: “Böyle bir işleyiş söz konusu bile değil. Bazı ticari mallarda KDV önceden yüzde
18 alınıyordu, bir düzenlemeyle bu oran yüzde 8’e çekildi. Mükellef, önceden ödediği
KDV’nin farkını isteyebilir mi? İsteyemez.”
CHP'Lİ FAİK TUNAY HAREKETE GEÇMİŞTİ
2011 yılında bedelli askerlik yapanlar 30 bin TL ödemişti. Son bedelli uygulamasında 18
bin TL ödenecek olması arada 12 bin TL'lik bir fark oluşturdu. CHP'li Faik Tunay, bu farkın
faiziyle geri ödenmesi için harekete geçmişti. Tunay, Meclis'e kanun teklifi verdi.
VARLIKLARINI SATMAK ZORUNDA KALDILAR
Kanun teklifinin gerekçesi olarak, 30 Bin TL’yi ödeyenlerin büyük zorluklar yaşadıklarını
ileri süren Tunay, çoğunun ev, araç gibi varlıklarını sattığını anlattı.
FAİZİYLE GERİ ÖDENSİN
CHP'li Vekil, bu kapsamda, askerlik hizmetini yerine getirmiş olan yükümlülere, ödemeyi
gerçekleştirdikleri gün dikkate alınarak, 12 bin TL'nin kanuni faizi ile birlikte ödenmesini
istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9881.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kocasinan İmkb Anadolu İmam Hatip
Lisesinden Geleneksel II. “Namaza Niyet
Töreni”
Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul bölümünde 6. Sınıf öğrencileri için
düzenlenen “Namaza Niyet Töreni” Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı karşısındaki Ahmet
Ayşe İnci Camisinde yapıldı. Program öğle namazının ardından başladı. Törene Okul Müdürü
Mehmet Ayman, öğretmenler, 5. ve 6. sınıf öğrencileri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Yaklaşık 85 öğrenci için yapılan niyet töreninde öğrencilere beyaz namaz takkesi ve beyaz
başörtüsü ve tesbih hediye edildi. Ayrıca misafirlere çeşitli ikramlar sunuldu.
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Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul bölümünde 6. Sınıf öğrencileri için
düzenlenen “Namaza Niyet Töreni” Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı karşısındaki Ahmet
Ayşe İnci Camisinde yapıldı. Program öğle namazının ardından başladı. Törene Okul Müdürü
Mehmet Ayman, öğretmenler, 5. ve 6. sınıf öğrencileri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Yaklaşık 85 öğrenci için yapılan niyet töreninde öğrencilere beyaz namaz takkesi ve beyaz
başörtüsü ve tesbih hediye edildi. Ayrıca misafirlere çeşitli ikramlar sunuldu.
Öğrencileri namaza teşvik etmek amacıyla düzenlenen programa katılan veliler, programdan
duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen öğretmenlere teşekkür ettiler.
Program Ahmet Ayşe İnce Camii İmam Hatibi Hüsrev Çakmak Hocanın Kuran tilaveti ile
başladı. Daha sonra Namazın önemi ve namaz ile ilgili önemli hususların yer aldığı slayt
gösterilerinin bulunduğu film gösterisi yer aldı. Yine öğrencilerin oluşturduğu koronun
okuduğu ilahiler izleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlendi. Öğrencilerin imam hatiple
ilgili duygu ve düşüncelerinin yer aldığı “İmam Hatip’e gelmeseydim” konulu film gösterisi
programda yer alan diğer bölümlerdi. Programın son bölümünde 6-A, 6-B ve 6-C öğrencileri
sırasıyla toplu olarak 40 gün boyunca namazlarını eksiksiz olarak kılacaklarına dair
Peygamber Efendimize söz vererek yemin ettiler.
Yemin töreninden önce İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ayman,
öğrencilere ve velilere hitaben kısa bir konuşma yaptı. Ayman konuşmasında,
“Öğrencilerimiz hepimiz için çok değerlidir. Hepsine de büyük değer veriyoruz. Geçtiğimiz
ilkini düzenlediğimiz bu programın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu programların
öğrencilerimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Siz velilerden de ilgi ve alaka
bekliyoruz. Bizler okulda elimizden geldiğince ilgi ve alakayı gösteriyoruz ama çocukların
hayatları okul dışında da devam ediyor. Lütfen evdeki öğretmenleri de siz olun. Okuldaki
öğretmenlerine destek olun. Okul dışındaki hayatlarını da bir imam hatip nesline bir imam
hatip öğrencisine yakışır bir şekilde geçmesine yardımcı olun. Allah’ın izniyle güzel bir
program oldu ve bundan sonra da inşaallah başka okullara örnek olacak. Yavrularımızdan
da şunu rica ediyorum burada verdikleri söze sadık kalsınlar. Hz. Peygamberin vaadi
inşaallah gerçekleşecek ve bu çocuklarımız 40 gün namaza alışırlarsa umuyoruz ki ondan

sonra da namazı bırakmayacaklar. Bu programda hafızalarında güzel bir anı olarak
kalacak. Ayrıca emeği geçen başta Zeliha hanım olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Son olarak programın organizesini sağlayan Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zeliha Boztoprak öğrenci velilerine namaz
vakitlerinin takibi ile ilgili açıklamalar yaptı. Ayrıca namazları konusunda ihmal
davrandıklarını görürlerse öğretmenlerini uyarmalarının faydalı olacağını ve bu 40 günün
sonunda da ödül töreni ile yine bir araya geleceklerini belirtti.
Okul müdürünün konuşmasının ardından, salavatlar eşliğinde 6. sınıflar sırasıyla ayrı ayrı
yemin ederek namaza niyet törenini tamamladılar. En sonunda da öğrenciler, öğretmenler ve
veliler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Not: Osmanlı İmparatorluğunda “Amin Alayı” olarak bilinen ve Namaza Niyet
Töreninin geçmişini anlatan kısa bilgi notu…
OSMANLIDAKİ “AMİN ALAYI” VEYA DİĞER ADIYLA “DUA ALAYI” NEDİR?
Osmanlı'da çocuklar dört-beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula
başlarken düzenlenen merasime “bed'-i besmele veya âmin alayı” adı verilmiştir. Âmin
alayı, bazı kaynaklarda “dua alayı” şeklinde de zikredilir. Bu merasimin ilk defa ne zaman ve
nasıl başladığı, kesin bilinmemektedir. “Âmin alayı” genellikle kandillerde veya pazartesi,
perşembe günleri düzenlenmiştir.Osmanlı'da hemen her cami ve mescidin yanına veya
yakınına devlet tarafından yüksek kubbeli tavanları olan mektepler inşâ edildiği gibi, iyi yâd
edilme ve sevâp kazanmaya vesile olması maksadıyla hayır severler tarafından da mektepler
yaptırılmış ve bunların hizmetlerinin devamı için de gelir kaynakları vakfedilmiştir.
Ekseriyetle taştan yapıldıkları için 'taş mektep' ismiyle de zikredilen bu mekteplerin daha
ziyade 'mahalle mektebi' şeklinde adlandırıldıkları görülmektedir. Resmî vesikalarda 'sıbyan
mektepleri' olarak geçen bu mektepler, seyrek de olsa 'mahallât mektebi' şeklinde de ifade
edilmiştir. Bu mekteplerin esas gayesi; İslâm'ın âdab ve erkânını, Kur'ân okumayı, yazı
yazmayı, namaz kılmayı ve ilmihâl bilgilerini öğretmekti. Buralarda isteyene tecvid de
öğretilirdi. Mektebe başlayan çocuklara sırasıyla halk arasında 'supara' da denen Elifba cüzü,
Amme cüzü, Tebareke ve diğer bazı cüzler ile mevlid okutulurdu. Çocuğun Kur'ân okumaya
başlaması ayrı bir sevinç vesilesi olur; bu durum, “Mushaf'a çıkmak” şeklinde isimlendirilirdi.
Bir çocuğun mektebe başlaması, aile hattâ mahalle için mühim bir hâdise kabul edilirdi. Evde
hazırlıklar yapılır, çocuğa yeni elbiseler alınırdı. Yumuşak ve güzel bir minder doldurulur;
imkânı olan aileler, mor kadife üzerine sarı sırma kılâptan işlemeli, kâr-ı kadîm bir cüz
kesesini, çocuğun sağ omzundan sola doğru çapraz asmak için hazırlardı. Çocuk için bir
Elifba cüzü temin edilirdi. Bunların sarı soluk kâğıtlara basılmış olanları bulunduğu gibi,
çocuğu okumaya özendirmek için altın yaldızlı basılanları da olurdu. Bazı ailelerde Elifba
cüzlerinin müzehheb el yazmalarına da rastlanırdı ki, bunlar iyi muhafaza edilir ve nesilden
nesile devredilirlerdi.Merasimden önce hocaya haber verilir ve uygun bir gün tespit edilirdi.
Bu günün kandil günlerine ve daha ziyade pazartesi veya perşembeye rastlamasına itina
edilirdi. Mektebin ilâhi takımı haberdar edilir veya başka mekteplerin daha güzel sesli ilâhi
takımları tutulurdu. Çocuk yeni kıyafetiyle, zihin açıklığını ve hayatının yeni safhasında
muvaffak olmasını sağlamak hususunda himmetlerini istemek için ailesi tarafından
İstanbul'da ekseriya Eyüp Sultan'a götürülürdü.

Merasim günü çocuklar, temiz kıyafetleriyle mektebe toplanırlar; önlerinde hocaları, kalfa ve
bevvabları olduğu hâlde, ilâhi takımını takip eder ve işaret edilen yerlerde 'âmin' diye
bağırarak çocuğun evine gelirlerdi. Okula önceden başlamış ve ilâhiler öğrenmiş, sesleri güzel
çocuklar en öne alınırdı. Onlar yüksek sesle ve koro hâlinde ilahiler okuyarak, arkadakiler de
beyit aralarında yüksek sesle 'âmin' diye bağırarak neşe içinde yola koyulurlardı.Yazan :
Vedat ÖNAL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9882.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Ders saati azalacak teneffüs süresi uzayacak
"19. Milli Eğitim Şurası"nın ikinci gününde, ders saatleri ve teneffüsler yeniden düzenlendi.
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Antalya'da düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı'nın ''en üst danışma kurulu'' niteliğindeki şura,
"Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri", "Öğretmen Niteliğinin Arttırılması",
"Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması" ve "Okul Güvenliği" konularının ele alındığı
komisyon çalışmalarıyla devam ediyor. Şuranın, ikinci gün çalışmaları tamamladı.
"DERS SAATİ 30 SAAT OLSUN" TALEBİ
İlkokul kademesindeki önerilerin tamamlanmasının ardından ortaokul kademesindeki
önerilerin görüşülmesine geçildi.
Komisyonda, ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 ya da 35 saat olması konusunda görüş
birliğine varılamaması üzerine Komisyon Başkanı Hayati Akyol, öğrencilerden görüş
aldı.Öğrenci ve velilerin, "30 saat" olması yönünde görüş bildirmesi üzerine,
öneri,"Ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 saat olması" şeklinde oylanarak oy birliğiyle
kabul edildi. Zorunlu ders saatinin 25, seçmeli ders saatinin 5 saat olması, tüm
okullarda normal eğitime geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, görsel sanatlar ve müzik
derslerinden biri seçilerek haftada 2 saati olarak kesintisiz bir şekilde verilmesi önerileri oy
birliğiyle kabul edildi.
ÇALIŞMALAR YARIN DA SÜRECEK
"Okul Güvenliği", "Öğretmen Niteliğinin Arttırılması", "Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin
Arttırılması" komisyonlarında da önerilerin görüşülmesine devam edildi. Komisyon
üyelerinin, öneriler üzerindeki müzakerelerinin ardından yarın önerilerin oylamasına
geçilecek.Müzakereler, neticesinde oy birliğine varılan maddeler, genel kurula sunulmak
üzere hazırlanan rapora ekleniyor. Çalışma grupları, yarın ve cuma günü çalışmalarını
sürdürecek. Gruplarda, hazırlanan raporlar, 6 Aralık Cumartesi günü genel kurulda
oylanacak ve kabul edilen öneriler tavsiye kararlarına dönüşecek. Bu tavsiye kararları,
bakanın onayı sonrası tebliğler dergisinde yayınlanacak. Şura genel sekreterliği tavsiye
niteliğindeki kararları bakanlığın ilgili birimlerine gönderecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9883.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Asgari ücretliye vergi ayarı yapılacak
Asgari ücretten sıfır vergi alınmasını öngören yasa tek maddelik bir düzenleme ile yeniden
gündemde. 3 çocuğu olan asgari ücretliden vergi alınmayacak.
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Üç çocuğu bulunan ve eşi çalışmayan asgari ücretlilere sıfır vergi uygulanmasını öngören
Gelir Vergisi Yasa Tasarısı gecikince, başka bir yasanın içine tek maddelik düzenleme
konularak uygulama öne çekilecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2015 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında dün ilk toplantısını yaptı.
Türk-İş’in asgari ücretten vergi alınmaması talebini değerlendiren Bakan Çelik, geçen yıl
TBMM’ye sunulan yasa tasarısında yer alan 3 çocuktan alınan gelir vergisinin kaldırılmasıyla
ilgili düzenlemenin yürürlüğe giremediğine işaret etti.
YASALARDAN BİRİNE İLAVE EDİLECEK
Çelik, “Bugün, Maliye yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, Meclis’te çıkacak yasalardan
birine ilave edilmesi konusunda değerlendirmemiz, şu anda sürüyor. Umarım, bu konuda da
neticeyi alırız” dedi. Çelik, işgücü piyasasında oluşan cari ücret seviyesine devlet tarafından
müdahale edilmesini sağlayan yegâne aracın asgari ücret olduğunu vurgulayarak, işverenlerin
daha yüksek ücret belirleyebileceğine dikkat çekti.
"SİHİRLİ FORMÜLÜ PAYLAŞSINLAR"
İşçi Heyeti Başkanı Türkİş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, çalışanların üçte ikisinin
asgari ücret düzeyinde çalıştığını söyledi. Irgat, “Net asgari ücret halen günde 29 lira 79 kuruş
düzeyindedir. Bu rakamın 1-2 lira artırılmasıyla çalışanların geçim koşulları düzelmez. Ülkeyi
yönetenler ve işverenler, bunun sihirli formülünü asgari ücretli işçilerle ve kamuoyuyla
paylaşmalıdır” diye konuştu. İşveren Heyeti Başkanı Metin Demir ise ülkede asgari ücretle
çalışıyor görünen ve toplu iş sözleşmesinden yararlanan bir işçinin 2014’ün ikinci yarısında
işyerine aylık maliyetinin ortalama 2 bin 423 lira olduğunu savundu.
İŞÇİNİN DÜŞÜNME SÜRESİ 2 YILA ÇIKACAK
Çelik, özelleştirilen kurumlarda çalışanların aynı işyerinde çalışmaya devam etme ya da
kamuda 4/C statüsünde çalışmayı tercih etme süresinin 6 aydan 2 yıla çıkarılacağını söyledi.
Çelik, bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının Başbakanlık’a gönderildiğini ifade etti.
120 ENGELLİ GİRİŞİMCİYE 36 BİN LİRA HİBE VERİLECEK
Bakanlık olarak engellilerin mesleki eğitimi için 10 yılda yaklaşık 120 milyon lira kaynak
aktarıldığını belirten Çelik, 25 bin engelliyi meslek sahibi yaptıklarını söyledi. Çelik, engelli
çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan cezalardan 59 milyon lira kaynak
biriktiğini, bu kaynaktan, kendi işini kurmak isteyen, ilk etapta 120 engelliye 36 bin lira hibe
vereceklerini belirtti. Çelik, üç aylık periyotlarla bunların sayısını artıracaklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9884.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kulübede Esrarengiz Ölüm
Kayseri'de kullanılmayan bir kulübede hırsızlık ihbarını alan polis ekipleri, kulübede yanmış
bir ceset ile karşılaştı.
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Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin Yeni Pervane Mahallesi Ergin Sokak'ta bulunan bir
kulübede hırsızlık olduğu ihbarını değerlendirdiği öğrenildi. İhbar sonrasında lahana tarlasının
kenarında bulunan kulübeye giden polis ekipleri, kanepe üzerinde yanmış bir cesetle
karşılaştı.
Hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri, cesedin bulunması üzerine olay yerine Asayiş Şube
Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerini ve olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Kulübe
etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler kulübe etrafında delil toplama çalışması
yaptı. Yapılan çalışmalarda bir kadın ayakkabısı bulunurken, yanan cesedin cinsiyetinin
belirlenemediği öğrenildi.
Yanmış ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın da yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak ve
cinsiyetinin belirlenebilmesi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve nasıl öldüğü konusunda başlatılan çalışmaların
sürdürüldüğünü bildirdi.
CİNSİYETİNİN ERKEK OLDUĞU BELİRLENDİ
Önceki gün akşam saatlerinde bir kulübede yanmış olarak bulunan cesedin, erkek bir şahsa ait
olduğu öğrenildi.
Kayseri'de polis ekipleri önceki gün akşam saatlerinde bir hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine
gitmiş ve burada yanmış bir ceset bulmuşlardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi
yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Yapılan otopsinin
ardından yanan cesedin erkek olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9885.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Bedelli Askerlik Yapacağını Açıklayan İlk
Futbolcu ‘Cenk Ahmet’
Geçtiğimiz günlerde, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan bedelli askerliğe,
futbol camiasından yoğun ilgi bekleniyor. Bedelli askerlikten faydalanacağını açıklayan ilk
futbolcu Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un orta saha...
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Geçtiğimiz günlerde, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan bedelli askerliğe,
futbol camiasından yoğun ilgi bekleniyor. Bedelli askerlikten faydalanacağını açıklayan ilk
futbolcu Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un orta saha oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç
oldu.
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un başarılı orta saha oyuncusu Cenk Ahmet, İhlas
Haber Ajansı Muhabiri’ne yaptığı açıklamada, bedelli askerliği uzun zamandır beklediğini
belirterek, “Bedelli askerlik bize de vurdu sonunda. Kendi adıma konuşmam gerekirse ben
bekliyordum. Futbolcular için önemli bir konu. Biz hayatımız boyunca istediğimiz şehirlerde,
ailemizin yakınında futbol oynayamıyoruz. Gurbetteyiz. Devamlı farklı şehirlerde futbol
oynuyoruz. Açıkçası yarı askerlik gibi bizim işimiz zaten. Bizim için önemli bir konuydu.
Çıktığı için mutluyuz, inşallah hakkımızı kullanacağız” şeklinde konuştu.
Öte yandan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında
deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9886.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Sarıoğlan Heyetinden Kayseri Şeker Ziyareti
Sarıoğlan ilçe heyeti Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.Sarıoğlan İlçe Kaymakamı Hasan
Doğan, Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Cerit Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı...
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Sarıoğlan ilçe heyeti Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.

Sarıoğlan İlçe Kaymakamı Hasan Doğan, Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Ak Parti İlçe
Başkanı Ahmet Cerit Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı
ziyaret ettiler. Ziyarette Kayseri Pancar Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Mehmet Güntay da
hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9887.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Mülkiyeliler Birliği’nin Kuruluşunun 155. Yılı
Kutlandı
Mülkiyeliler Birliği’nin kuruluşunun 155. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.Mülkiyeliler Birliği’nin kuruluşunun 155. yıl
dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni sonrasında açıklama...
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Mülkiyeliler Birliği’nin kuruluşunun 155. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.Mülkiyeliler Birliği’nin kuruluşunun 155. yıl
dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni sonrasında açıklama yapan Mülkiyeliler Birliği
Kayseri Şube Başkanı Ali Rıza İncetan, "1859 Yılında Mekteb-i Mülkiye olarak kurulan bu
gün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak faaliyetini sürdüren Mülkiye’nin
kuruluşunun 155. yıldönümünü kutlamanın coşkusu içindeyiz" dedi.
İncetan, "Kuruluşundaki adı Mekteb-i Mülkiye olan okulumuz tarihsel süreci içerisinde
Mektebi Mülkiyeyi Şahane , Siyasal Bilgiler Okulu ve bugünkü adıyla Siyasal Bilgiler
Fakültesi olarak 155 yıldan beri eğitim sistemimiz içinde seçkin yerini korumaktadır" diyerek
şu şekilde konuştu:"Mülkiye Mektebi olarak gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve
gerekse Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana çağdaşlaşma ve demokratikleşme
mücadelesinin öncülüğünü yapmış, müstesna kuşakların yetişmesine ocak olmuş bir
kurumdur. Bu özellikleri ile ulusumuzun birliğini, ülkemizin bağımsızlığını ve bölünmez
bütünlüğünü, devletimizin güçlülüğünü her türlü yaklaşımın üzerinde tutmuştur.
Kuruluşundan beri gerek seçilmiş ve gerekse atanmış olarak kamu yönetiminde ve cumhuriyet
döneminde gerek kamu gerekse ülkemizin diğer sektörlerinde görev alan dürüst, erdemli ve
çalışkan mülkiyeli kadrolar bu ilkeleri ödünsüz uygulamaya yemin ederek ulusuna devletine
sonsuz hizmet anlayışıyla çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın mücadelesini geçmişte ve bu
günde karalılıkla vermektedir. Kuvayı Milliye hareketinin öncüleri gibi bu günde büyük
önderimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün göstermiş olduğu
çağdaş uygarlık düzeyine erişme yolunda
Mücadelesini sürdürmeye kararlıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9888.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Agüspor’a Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyessporlu Futbolculardan Destek
AGÜSpor’un FIBA Kadınlar Basketbol Ligi’nde Beretta Famila ile karşılaştığı maçta, Suat
Altın İnşaat Kayseri Erciyessporlu futbolcular da kırmızı beyazlı ekibe destek oldu.Kadir Has
Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Edinho, kaleci...
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AGÜSpor’un FIBA Kadınlar Basketbol Ligi’nde Beretta Famila ile karşılaştığı maçta, Suat
Altın İnşaat Kayseri Erciyessporlu futbolcular da kırmızı beyazlı ekibe destek oldu.
Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Edinho, kaleci Gökhan ve Emre Öztürk’de
AGÜSpor’un karşılaşmasını izleyerek takıma destek oldu. Karşılaşmada taraftarlar Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor’un golcü oyuncusu Edinho’ya büyük ilgi gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9889.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Uğur Tütüneker’in İlk Hedefi İstikrar
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un yeni teknik direktörü Uğur Tütüneker, Türkiye’nin
her yerinde görev yapmaktan kaçınmadığını söyleyerek, "Takımda istikrarı sağlamak lazım"
dedi.Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un yeni teknik direktörü Uğur Tütüneker, Türkiye’nin
her yerinde görev yapmaktan kaçınmadığını söyleyerek, "Takımda istikrarı sağlamak lazım"
dedi.
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un yeni teknik direktörü Uğur Tütüneker, düzenlediği
basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik ekibinin Süper Lig’e yabancı olmadığını
ve Rize’de güzel işler başardıklarını hatırlatan Tütüneker, "Geçen sene de Konya’daydım ve
orada da beraberdik. O sene biz de çıkmıştık ve devam ettik. 14. haftada ayrıldıktan sonra
Rize nasip oldu. Rize’de de güzel işler olduğunu düşünüyorum. En azından ligden aldığımız

bir takımı ligde bırakabildik. Başkanımızından teklif geldi. Bu göreve layık gördüler. Ben
buradan başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.
"TÜRKİYENİN HER YERİNE GİDERİZ"
Türkiyenin her yerinde teknik direktörlük görevini yerine getirebileceğini belirten Uğur
Tütüneker, "PTT Lig de olabilirdi, teklif buradan geldi. Daha önce burada ilk dönemlerde
çalışmıştım. Yönetim ve başkana inandığım için burada beraber olacağız" şeklinde konuştu.
Tütüneker, Kayseri ekibini yeterince tanıdıklarını vurgulayarak, "Biz futbolun içerisinde var
olduğumuz sürece Kayseri Erciyesspor hep takip ettiğimiz bir takım. PTT Lig’den beri Süper
Lig’de de her takımı takip etmek zorundayız hoca olarak. Dolayısıyla bize çok yabancı değil.
Oyuncuları da yabancı değil" ifadelerini kullandı.
Takımın eski teknik direktörü Bülent Korkmaz ile yakın bir dostluğu olduğunu belirten
Tütüneker, "Burada bir ayrılık oldu Bülent hoca benim çok sevdiğim dostumdu.
Galatasaray’da beraber oynadığım bir dostumdu. Hocalıkta bu şeyler oluyor. Herkesin başına
gelebiliyor. Son zamanlarda baya bir değişim oldu. Fenerbahçe ve üst sıralardaki takımlar
bunlara dahil" diye konuştu.
"DIŞARDAN AHKAM KESMEK KOLAY"
Önceden hedef belirtmenin yanlış olacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "İlk 3, ilk 5 gibi
söylemlerde bulunmak istemiyorum. Önce bir istikrar lazım. Hemen UEFA’ya oynayacağız
demekle bu işler olmuyor. Bu işler Türkiye’de bu şekilde gelişmiyor. Bu işler sabır işidir.
Sistemi oturtmamız lazım takımla beraber. Başka bünyeleri de oturtmamız lazım. İstikrarı
sağlamak lazım. Şu anda puan cetvelinde aşağıya yakınız. Her maçımız zor. Fenerbahçe ve
Kasımpaşa ile oynayacağız. O yüzden UEFA’dan ziyade bizim oyunumuza bakmamız lazım.
Kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu istikrarı sağlarsak daha ileriye bakarız. Dışarıdan ahkam
kesmek her zaman kolaydır ama içerisi farklıdır" açıklamasında bulundu.
Taraftar sayısının stadyuma göre az olduğunun altını çizen Tütüneker, “Taraftar bizi
desteklemeye devam etsin. Bin 500 taraftar o stada azdır. Beklentimiz o stattaki taraftarlar 5
binlere 10 binlere çıksın. Çok güzel bir stat var. Seyircilerin de oraya gelmesi lazım diye
düşünüyorum. Tabii ki bu başarıya endeksli de olabilir” dedi.
Bülent Korkmaz ayrılığı sonrasında takımı çalıştıran Mustafa Şimşek Özkeş ile çalışmalarının
süreceğini ifade eden Tütüneker, "Ekibimizde Mustafa Şimşek Özkeş olacak. Mustafa Hoca
benim eski arkadaşım. İsimler önemli değil, bizim beraber olmamız lazım. Her zaman istişare
yapabilmemiz lazım. Zaten burada her zaman beraberiz. Rize’deki 4 kişilik kadroyla buraya
geldik. 2 hoca da buradan almayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9890.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Engelliler Günü’nde Gösteri Maçı Yapıldı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle, Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Spor
Tesisleri’nde Anadolu Erciyes Ampute Futbol Takımı ile Erciyes Masterler Kayseri Spor
Kulübü Futbol Takımı gösteri maçı yaptı.Oldukça keyifli dakikaların yaşandığı...
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle, Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Spor
Tesisleri’nde Anadolu Erciyes Ampute Futbol Takımı ile Erciyes Masterler Kayseri Spor
Kulübü Futbol Takımı gösteri maçı yaptı.
Oldukça keyifli dakikaların yaşandığı gösteri maçında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor
Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel her iki takım kaptanına günün anısına teşekkür
belgesi takdim etti.
Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9891.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Mhp Eski Milletvekili Seyfi Şahin’den Basın
Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Milletvekili Seyfi Şahin ve Irak’ın Telafer kentinden
Kayseri’ye sığınan Şuayip Halil Zalo basın açıklaması yaptı.Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde
düzenlenen basın açıklamasında konuşan Milliyetçi...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Milletvekili Seyfi Şahin ve Irak’ın Telafer kentinden
Kayseri’ye sığınan Şuayip Halil Zalo basın açıklaması yaptı.
Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) eski Milletvekili Seyfi Şahin, son zamanlarda komşu ülkelerde yaşanan
olaylara değindi. Şahin, Irak’ın şehri olan Telafer’de Türkmen vatandaşların çeşitli zorluklar
çektiğine değindi. Kayseri’ye de Telafer’den Şuayip Halil Zalo isimli vatandaş ve ailesinin
sığındığını belirten Şahin, Zalo’nun 13 kişilik ailesi ile aynı evde yaşadığını söyledi.

Şahin ayrıca, "Türklerin Irak’taki nüfusu 3 milyon ama Türklere ne milletvekili ne de
bakanlık veriyorlar. Irak’ta Telafer şehri var. 450 bin nüfuslu bir şehir. Nüfusun bir kısmı Şii
diğer kısmı ise Sünni. Daha sonra ilk Körfez harekatı sırasında El Kaide Irak’ın için de çok
faaliyet gösteriyordu. Oradaki Şii ve Sünni aileleri birbirine düşürdü. Orada 80 kişi öldürüldü.
Orada çeşitli olaylar oldu. İşte son yaşanan olaylardan sonrada Şuayip Halil Zalo ülkesini
terkederek Kayseri’ye geldi" diye konuştu.
Telafer’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Şuayip Halil Zalo ise, 13 kişilik bir aile olduklarını
belirterek, ülkelerinde çıkan olaylardan dolayı Kayseri’ye geldiklerini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9892.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Gemerek Ak Parti Teşkilatından Kayseri Şeker
Ziyareti
Sivas’ın Gemerek ilçesi AK Parti İlçe Başkanlığı yönetimi ve üyeleri Kayseri Şeker’i ziyaret
etti.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret
eden Gemerek heyeti; Kayseri Şeker Fabrikasının...
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Sivas’ın Gemerek ilçesi AK Parti İlçe Başkanlığı yönetimi ve üyeleri Kayseri Şeker’i ziyaret
etti.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret
eden Gemerek heyeti; Kayseri Şeker Fabrikasının pancar ekim bölgesi kapsamında olan
Gemerek İlçesinde Pancar tarımının geliştirilmesi ve pancar ekiminde karşılaşılan sorunlar ile
çözüm önerilerini dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9893.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Yahyalı’da Engelliler Gününde Ağaç Dikme
Etkinliği
Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Ortaokulu’nda ağaç dikme etkinliği
düzenledi.Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye...
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Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Ortaokulu’nda ağaç dikme etkinliği düzenledi.
Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı
Milli Eğitim Müdürlüğü Ahmet Kafalı, Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin yanı
sıra engelli öğrenciler de katıldı.
Ağaç dikme etkinliğinde konuşan Başkan Esat Öztürk “ Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü. Cenabı Allah kimse basiretsizlik engelini önümüze koymasın. Ufak tefek engelleri biz
engelden saymıyoruz. Rabbim büyüklerinden bizleri korusun. Bugünün özel bir anlamı var.
Engelli kardeşlerimizle aramızda. Bizim de engelli olmayacağımız ne malum, Allah hepimizi
engelli olmaktan muhafaza etsin. Bugün engellilerimizle beraber dünya da bir dikili ağacım
yok dememek adına, öğrencilerimize de ağaç sevgisi, ağaç dikme sevgisini aşılama adına bu
etkinliği Yahyalı Kaymakamlığımızla birlikte düzenledik. Öğrencilerimizin bir dikili ağacı
olmasını istiyoruz. Burada ilk etkinliğimizle bunu başlattık. İlçemizdeki tüm okulları
ağaçlandırmak istiyoruz. ” dedi.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ise konuşmasında " Güzel bir etkinliği anlamlı bir günde
buluşturan Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Bu özel günde engelli kardeşlerimizle
dikeceğimiz ağaçlara öğrencilerimizin çok iyi bakmasını istiyorum. İnancımız gereği ağaç
dikmeye önem vermemiz gerekiyor. İnşallah yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarımız
bundan 10-20 yıl sonra orman görünümü kazanır. Sizden de evinizin bahçesine, gittiğiniz
piknik alanlarına kısacası fırsatını bulduğunuz da her alana ağaçlandırmak için çaba
göstermenizi istiyorum.” dedi.
Öğrenci ve öğretmelerin de katıldığı ağaç dikiminde Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk engelli öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yaparak ve
engelli öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9894.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

"ABD’de ırkçı polsler katliamda sınır
tanımıyor"
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş yaptığı açıklamasında, "ABD’de ırkçı polsler
katliamda sınır tanımıyor" dedi."Kurulduğu günden bu güne kendi ülkesinde siyahilere karşı,
sınır ötesinde ise çok farklı ırk, mezhep ve...
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Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş yaptığı açıklamasında, "ABD’de ırkçı polsler
katliamda sınır tanımıyor" dedi.
"Kurulduğu günden bu güne kendi ülkesinde siyahilere karşı, sınır ötesinde ise çok farklı ırk,
mezhep ve dinlere mensup insanlara karşı acımasız katliam ve soykırımlara imza atan sözüm
ona “İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ”nin ilk yayınlandığı ülke ABD’ de
son yıllarda beyaz polislerin siyah ırka mensup ABD vatandaşları, gençleri ve çocuklarına
karşı yaptıkları zulüm ve katliamlar tüm dünyanın dikkatini çekti ve yapılan haksızlıklar bu
ülkede ve dünyanın birçok ülkesinde gösterilerle protesto edildi, ediliyor" diyen Ahmet Taş,
"ABD’de 2005 - 2012 yılları arasındaki 7 yılda 96 siyahi vatandaş, beyaz polisler tarafından
vurularak öldürüldü. Son araştırmalara göre siyah vatandaşların öldürülme oranı beyaz
vatandaşlardan 21 kat fazla olarak tespit edildi" ifadesinde bulundu.
Ahmet Taş, "ABD, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde protesto edilen bu ülkedeki son
katliam olayında 18 yaşındaki Michael BROWN polis tarafından kurşunlanarak öldürüldü.
BROWN’u öldüren beyaz polis memuru Darren WİLSON hakkında mahkeme soruşturma
bile açmadan tahliye kararı verdi. BROWN’un öldürülmesinden bu güne 14 ABD’li siyah
polis kurşunuyla katledildi" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Siyahi ABD gençlerine karşı katliamlarına devam eden ABD polisi, Anadolu Ajansı
muhabiri Bilgin ŞAŞMAZ’ı darp ederek tutuklayıp ölümle tehdit etti. ABD polisinin son
katliamı CLEWELAND şehrinde elinde oyuncak tabancayla gezen siyahi çocuğu tabancayla
vurarak öldürmek şeklinde oldu.
ABD polisinin siyahi çocuk ve gençlere karşı devam eden katliamlarını protesto eden ve
yüzlerce şehre yayılan göstericilere karşı kullandığı gaz bombalarının aynısının Orta Doğu da
İsrail, Mısır ve Bahreyn de göstericilere karşı kullanılan gazlarla aynı olması tüm dünyanın
dikkatini çekmiş bulunuyor.
Ferguson da siyahi genci öldüren beyaz polisin suçsuz bulunarak salıverilmesini protesto eden
ve Çinde ki “TİANANMEN” meydanındaki protestoları hatırlatan gösteriler tüm dünyada
yankı buldu.
ABD de yaşayan siyahi gençlere karşı beyaz polislerin uyguladığı ırkçı katliamlara karşı
gösteriler bu ülkede önce 70 daha sonra 170 şehre, akabinde Avrupa ve Filistin’e kadar
yayıldı. Olaylara karşı ilgisiz kalan CNN’in Atlanta’da ki merkezi önünde toplanan
göstericiler Ferguson’da ki ırkçı katliama duyarsız kalan haber kanalını protesto ettiler.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! En büyük ırkçı katliamların yaşandığı “İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinin” yayınlandığı ülke olan ABD’de ki acımasız ve insanlık dışı

katliamları şiddetle kınıyor, devam eden katliamların durdurulması için BM teşkilatını, ABD
hükümetini ve uluslar arası insan hakları kuruluşlarını derhal harekete geçerek yapılacak yasal
düzenlemeler ve alınacak tedbirlerle katliamların sona ermesini sağlamaya, katliam sanığı
polislerin de adalet önüne çıkarılarak cezalandırılmasını sağlamaya davet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9895.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Genç Kaymek’ten Anlamlı Ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesinde faaliyet gösteren Genç
KAYMEK, öğrencilere sosyal sorumluluk aşılamaya devam ediyor. Bir süre önce lösemili
hastaları ziyaret ederek moral veren Genç KAYMEK öğrencileri bu...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesinde faaliyet gösteren Genç
KAYMEK, öğrencilere sosyal sorumluluk aşılamaya devam ediyor. Bir süre önce lösemili
hastaları ziyaret ederek moral veren Genç KAYMEK öğrencileri bu kez de Dünya Engelliler
Günü nedeniyle eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.
Genç KAYMEK öğrencilerinin eğitim ve rehabilitasyon merkezi ziyaretine öğrencilerin yanı
sıra KAYMEK Müdiresi Mürşide Gonca Aslan, Genç KAYMEK Müdürü Ali Ulusoy ve
Huzur Çınarı Müdürü Serkan Kaya katıldı. Genç KAYMEK Müdürü Ali Ulusoy, Genç
KAYMEK öğrencilerinin derslerine takviyenin yanı sıra milli manevi değerler noktasında da
çalışmalar yaptıklarını söyledi. İnsanoğlunun iki dakika sonrasına ait bir garantisinin
olmadığını ifade eden Ulusoy, engellilerle ilgili duyarlılığı tüm fertlerin hissetmesi ve tüm
yapılanmaların engellilere göre ayarlanması gerektiğini kaydetti.
Ziyarette Genç KAYMEK öğrencileri rehabilitasyon merkezindeki sınıfları ziyaret ederek
engellilere verilen eğitimlerle ilgili bilgiler aldı. Genç KAYMEK öğrencilerine ziyaretin
anısına engelli öğrenciler tarafından çiçek verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9896.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kadınlara "kanser" Uyarısı
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Huzur Çınarı tarafından
KAYMEK kursiyerlerine yönelik eğitim semineri verildi. Seminerde "Kadın Üreme
Organlarına Ait Kanserler" anlatıldı.Huzur Çınarı tarafından düzenlenen...
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Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Huzur Çınarı tarafından
KAYMEK kursiyerlerine yönelik eğitim semineri verildi. Seminerde "Kadın Üreme
Organlarına Ait Kanserler" anlatıldı.
Huzur Çınarı tarafından düzenlenen eğitim semineri Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi Lifos
Salonu’nda yapıldı. KAYMEK kurslarına iştirak eden bayanlara yönelik düzenlenen seminere
konuşmacı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özçelik katıldı.
Prof. Dr. Özçelik, kadın üreme organlarına ait kanserlerin görülme sıklığı, risk faktörleri,
sebebiyet veren unsurlar, tanısı ve tedavisi ile ilgili bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9897.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

İskep Çalıştayı Yapıldı
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin
eşfinansmanında gerçekleştirilecek olan İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi
(İSKEP) çalıştayı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin...
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Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin
eşfinansmanında gerçekleştirilecek olan İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi
(İSKEP) çalıştayı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 12
belediye tarafından uygulanan projenin çalıştayına ilgi büyüktü.
İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi ile ilgili çalıştayda bir konuşma yapan
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, proje
hakkında bilgiler verdi.

Daire Başkanı Karcıoğlu, projenin engelliler, şiddete uğramış kadınlar, sokakta çocukları
çalışan aileler ve diğer dezavantajlı grupların toplum içindeki fonksiyonlarını artırmak ve
onlara mesleki bir fonksiyon yüklemek için oluşturulduğunu söyledi. Türkiye genelinde 12
belediyede bu projenin yürütüldüğünü ifade eden Karcıoğlu, projenin en önemli ayağının sivil
toplum kuruluşları olduğunu dile getirdi. Projeyi merkezi yönetimle yerel yönetimlerin
birlikte gerçekleştireceğini ifade eden Daire Başkanı Karcıoğlu, "En önemli hedeflerimizden
birisi envanter çalışması yaparak hangi hedef gruplarına yönelik çalışacağımızı belirlemek
olacak. Belirlediğimiz grupları işverenlerle nasıl buluşturabiliriz ve bu insanlarımızı nasıl
toplum içine katabiliriz bunun için çalışacağız" dedi.
Karcıoğlu’nun ardından Proje Koordinatörü Cleofe Guardigli tarafından projenin nasıl
yürütüleceğine ilişkin bilgiler verildi. Cleofe, birebir ihtiyaç analizi yapmak suretiyle
dezavantajlı bireyleri eğitime ve istihdama yönlendirmek istediklerini belirtti ve ayrıca
kamuoyu ile işverenlere yönelik farkındalık çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9898.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kaçak Yapıya Sığınan Afgan Aile Ortada Kaldı
Kayseri’de, kaldıkları kaçak yapının yıkılması sonucu ortada kalan 8 kişilik Afgan aile
hayırseverlerden yardım bekliyor.Yaklaşık 5 ay önce Kayseri’ye gelen Afgan baba Tala
Mohammad (46), anne Gozudeh Saedi (35) ve çocukları Rokhasareh...
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Kayseri’de, kaldıkları kaçak yapının yıkılması sonucu ortada kalan 8 kişilik Afgan aile
hayırseverlerden yardım bekliyor.
Yaklaşık 5 ay önce Kayseri’ye gelen Afgan baba Tala Mohammad (46), anne Gozudeh Saedi
(35) ve çocukları Rokhasareh (13), Haşsen (1), Morteza (5 aylık), Alinavas (10), Belgeys (8)
ve Hasansabbah (6) kaldıkları kaçak yapının yıkılması sonucu eşyaları ile birlikte ortada
kaldı. Afgan baba Tala Mohammad, "4-5 ay önce Türkiye’ye geldik. Kayseri’de istiyorum ki
bize yardım yapılsın. 8 kişilik bir aileyiz" dedi.
13 yaşındaki Rokhasareh Mohammad ise, "Bu kış nerede oturayım, nerede yatayım. Ben
yardım yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9899.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Sahabiye İçin Proje Yarışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye İş ve Finans Merkezi olarak bilinen kentsel
yenileme çalışması için proje yarışması düzenledi. Bugün (4 Aralık Perşembe) başlayan
başvurular 9 Şubat 2015 tarihine kadar devam edecek.Büyükşehir...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye İş ve Finans Merkezi olarak bilinen kentsel
yenileme çalışması için proje yarışması düzenledi. Bugün (4 Aralık Perşembe) başlayan
başvurular 9 Şubat 2015 tarihine kadar devam edecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin seçim öncesinde duyurduğu en önemli
projelerden birisi olan Sahabiye İş ve Finans Merkezi Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla
sürüyor. Projede en iyi ve en verimli sonucu elde etmek amacıyla kentsel yenileme proje
yarışması düzenlendi.
Bölgenin, Kayseri’nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olarak günümüz kullanıcılarının
ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde, kentsel, mimari ve peyzaj tasarımı ilkeleri çerçevesinde
yeniden düzenlenmesi amacıyla düzenlenen yarışmada mekansal, kültürel, sanatsal, sosyal ve
ekolojik değerleri geliştirici nitelikte bir kentsel tasarım yapılarak, alanın kentin gelecek
vizyonuyla örtüşen bir şekilde Kayseri’ye kazandırılması amaçlanıyor.
4 Aralık 2014 tarihi itibariyle başlayan yarışmada son başvuru tarihi 9 Şubat 2015 olarak
belirlendi.
Katılımcılar, yarışma şartnamesi ve eklerine, www.kayseri.bel.tr internet adresinden
ulaşabilecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9900.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Bizim Kampüs'te bu hafta
Her perşembe günü yayınlanan 'Bizim Kampüs' Köşesinde 'Nasıl bir gençlik', Ortadoğu ve
IŞİD tehtidi' ve 'Yıldıza Sarılanlar' başlıklı yazılar yer aldı.
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Nasıl
Bir
Gençlik
İnsan hayatı şu misal gibidir. Ay ilk göründüğünde ince bir hilaldir, sonra dolunay olup ışık
saçar, sonra tekrar küçülür hilal olur ve en sonunda kaybolur. İşte gençlik o dolunay
mesabesindedir, insanın aklının kuvvetinin ve şehvetinin zirve yaptığı çağıdır gençlik. Tarihe
gençlik adına göz attığımızda şunlar dikkat çekicidir: Devrimler gençlerle yapılmış gençlere
armağan edilmiş ve gençlere emanet edilmiştir. Kimse yaşlılara, çocuklara hitap etmemiş ama
gençlere hitap edilmiştir ve Allah rasulüne (sav) ilk iman edenler yine gençlerdir. Allah
Rasulü (sav) yeri geldiğinde İslam ordusunu onca tecrübeli sahabeye rağmen gençlere emanet
etmiştir. Zira bir nesil tecrübelerini gençlere aktardığı zaman var olur. Tabiri caizse gençler
insanlık ırmağının debisidir ve ırmak akmazsa kokuşur peki madem gençlik bu kadar
önemlidir o zaman şu soru sorulmalıdır; Kuran'a göre nasıl bir gençlik…
Melek gibi bir gençlik değil günah işlese hatta bir cana dahi kıysa "bu şeytanın işidir ben
kendime zulmettim ne olur beni affet " diyen Hz Musa gibi bir gençlik, başına bir musibet
gelince "Rabbim şeytan bana tarifsiz bir bezginlik ve terk edilmişlik hissi veriyor sen
merhametlilerin en merhametlisinin "diyen Hz Eyyüb gibi sabrın ahlakını bilen bir gençlik,
"Rabbim zindanlarda çürümek bana, beni onların çağırdığı şeyden daha sevimlidir "diyen Hz
Yusuf gibi iffetli bir gençlik, Hz İbrahim gibi imanıyla ateşi, serin ve selametli kılan bir
gençlik, Hz Meryem gibi adanmış bir gençlik Hz Zekeriya gibi acziyetini itiraf edip yüreğinin
derinlerinden yalvaran bir gençlik, Hz Süleyman gibi rüzgarlara hükmetse de gerçek hakîmin
Allah olduğunu bilen bir gençlik, Hz Asiye gibi küfrün önderleri karşısında dik duran bir
gençlik Hz Muhammed (sav) gibi bir elime ayı bir elime güneşi verseniz Allah aksini
emretmedikçe ben bu işten vazgeçmem diyen, davasına bağlı bir gençlik, hayatı kabul
olunmuş bir namaz, namazı da miraç olan bir gençlik…
Hasan SOYSALDI
ORTADOĞU VE İŞİD TEHDİDİ
Ortadoğu, gerek bölge olarak gerekse de bölgedeki devletlerin kendi iç dinamikleri
bakımından değerlendirildiğinde, kendi bünyesinde çok sayıda farklılıkları ve zıtlıkları
barındıran ve heterojen bir yapıya sahip kendine özgün bir coğrafyadır. Bu farklılıklar, tarih
boyunca tecrübe edilmiştir ki iyi yönetildiği takdirde başarılara götürmüş ve/veya barışın
hâkim olduğu huzurlu dönemlerin yaşanmasına sahne olmuştur. Fakat yönetilemediği
takdirde ise bu fikir ayrılıklarının, kan ve gözyaşına sebep olduğu, insan hak ve
özgürlüklerinin görmezden gelindiği ve sürgün hayatının hâkim olduğu dönemlere yol açtığı
aşikârdır… 1979-2003 yılları arasında Irak’ta iktidarı elinde tutan ve bir kaos döneminin
yaşanmasına sebep olan Baasçı Saddam dönemi buna verilebilecek örneklerden birisidir.
Ekonomik, etnik ve dinsel (ki bu, dini inançtan ziyade daha çok kendini mezhepsel
ayrılıklar alanında gösteren bir faktördür) alandaki bu farklılık veya zıtlıklar, İslamiyet’in
birleştirici bir role sahip olması ve İslamiyet’teki, bireyin haklarına ve yaşamına verilen
değerler sayesinde çoğu zaman bir arada ve hiçbir sorun teşkil etmeden yaşayabilmişlerdir.
Çünkü İslam’ı gerçek kaynaklarından, yani Kur’an ve Sünnetlerden öğrenen bir
birey/Müslüman, diğer insanların hak ve özgürlüklerine riayet etmesi gerektiğini idrak edecek
ve kendi hayatına ise bu çerçevede yön verecektir. Zira Bilal-i Habeşi’nin baş tacı yapıldığı ve
“Arabın Arap olmayana, beyazın siyaha, takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur… İnsanlar,
tarağın dişleri gibi eşittirler” (Hadis-i Şerif) düşüncesinin hâkim olduğu bir İslam
medeniyetini sahiplenmiş toprakların diğer bir adıdır Ortadoğu…
Bu çerçevede değerlendirildiğinde, bütün bu ortak değerleri yok sayan, kendi koydukları
ilkelere biat etmeyen herkesi düşman ilan eden ve sözde İslam adına bu hareketi
başlattıklarını söyleyen İŞİD örgütü, olmadık zulümleri ve işkenceleri gerçekleştirmede ise
geri kalmıyor. Yüzlerce insanı kurşuna dizen, sokak ortasında küçük çocukları infaz eden,
savaş ganimeti olarak nitelendirdikleri kadınları ister cariye olarak haremlerine
alabileceklerini, isterlerse de satabileceklerini açık açık söyleyen bu örgüt, aslında

Ortadoğu’nun ve bütün Müslümanların değerleri ile hiçbir şekilde örtüşmeyen bir tutum
sergilemektedir.
Martin Luther’in “herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalete tehdittir” sözü, bu
açıdan son derece önemlidir. Çünkü İŞİD Ortadoğu’daki bütün değer yargılarına ve adalet
sistemlerine aykırı bir şekilde hareket ederek aslında bütün adalet sistemleri için bir tehdit
teşkil etmektedir. Bu sebepten İŞİD, bu coğrafyadaki hiçbir değer yargısı ya da inanç sistemi
ile özdeşleştirilemez/bağdaştırılamaz ve özellikle de isminde de geçen ‘İslam’ lafzı ile
nitelendirilemez.
Enes YILDIRIM-Erciyes/Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi… enesyildirim.y@gmail.com
YILDIZLARA SARILANLAR
Ebu Zerce bir duruş olmalı; korkusuzca çıkıp müşriklere rağmen haykırdığı gibi, Kâbe’de
İslam’ı. Cesurca olmalı, gözü pek, her şeye rağmen.
Musab bin Umeyr olmalı bu yolda, öncümüz. Tek başına da olsa, bir medeniyet kurma
heyecanı ve azmiyle çabalayan, kalplerin fethini yapan Musab. Değil mi ki Allah (azze ve
celle) arkamızda, o nüveyi medeniyete dönüştürecek de yine Allah’tır.
Bir Ömer Bin Hattab olabilmeli belki de. Bizim saflarımızda olsun diye dua edilebilecek,
aynı safta olunca ümmete cesaret verecek, zalimlere korku salacak biri. Yönettiğinde adaleti
konuşulmalı, ‘kenar-ı diclede bir kurt koyunu yediğinde, gelinip Ömer’den sorulur’
zihniyetinde bir yönetici…
İşinin ehli olmalı, hangi alanda olursa olsun. At, Ey Sâd! “Fedake ebiy ve ümmiy” dediği gibi
Resulün (as.), bugün de o yolda gidenlere denmeli. O gün düşmana ok atıp, düşmanı korkutan
sahabenin, bugün emperyalistlere korku salan ümmeti olmalı…
Salman-ı Farisî olmalı bugün, bildiğini ümmet için kullanan. Bugünün hendeklerini
açmalı, sizin sınırınız bu kadar ey NATO! Buradan ötesi size çukurdur, ölümdür, aşağıların
aşağısıdır, cehennemdir demeli. O çukuru kazan Peygamber gibi olmalıyız, açlıkta bırakılan
insanlar için aç kalıp, midesine taş bağlayan, dünyanın sıcağına rağmen ahiretin serinliğini
düşünen Resul gibi… Ve öyle bir heyecanla, öyle bir inançla yapılmalı ki bu; zalime bir
hamle vurunca Somali’nin kurtulduğunu görecek kadar inançla, diğer bir hamlede
Bangladeş’in kurtulacağına inanan bir özgüvenle.
Sonra, Seyfullah’ımız olmalı. “Bundan sonra kılıcım İslam için” diyen ve hep zulme karşı
dimdik duran, yenilgi yüzü görmeyen bir komutan gibi. Belki bunu kalem ile yapmalı bugün;
ama kalemin neye hizmet ettiğini hiç unutmadan, yoldaşları savaştan kaçarken bile pes
etmeden dağın arkasından zafere ulaşmayı da bilen, kıvrak zekâlı bir komutan gibi.
Öyle güvenilir yoldaş olunmalı ki; söz verdiğinde tepedekiler gibi yerini terk etmeyen,
kardeşlerinin arkasını kollayan bir yoldaş.
Hamza’mız olmalı görüldüğünde kalpleri titreten, küffara karşı şiddetli, kendi aralarında
rahmetli bir yıldız misali. Şehadetiyle vahşileri bile üzen Hamza gibi.
Hadicet-ül Kübra’lar olmalı zor yola girdiğinde ben de varım diyen, varını yoğunu feda
edebilen, sadakat timsali…
Dört çocuğunu şehit verdiği halde, en ufak bir cesaret kırılması yaşamayan Hansa
hatunlarımızın şiirleri hiç bitmemeli.
Zeyd Bin Sabit gibi bir eser bırakmalı ümmet için, nesiller boyu fayda sağlayacak.
Amr bin As olabilmeli, türlü entrikaların döndüğü çağımızda, kirlenmiş zihinlere rağmen
vahiyle temizlemeli zihinleri. Müslümanlar üzerinde dönen küresel oyunları, çözmeli. “Durun
Müslümanlar, akıl etmez misiniz bu bir oyun, Ortadoğu dediğiniz yerde işler farklı, bu sizin
bildiğiniz gibi değil” diyebilmeli Ebu Zer cesaretiyle.
Ömer bin Hattab’ın Rıdvan ağacının rezil durumunu gördüğünde ki tavrı benimsenmeli.
‘Kültürel bir dindarlıktan vazgeçin’ diyerek kökten söküp atabilmeli yanlışlıkları, ‘gerçekliğin
farkına varın, batıni öykülerle kendinizi teselli etmeyin’ demeli.

Yine Ebu Zer el-Gıfari’yi örnek alarak “ben Müslümanım’’ dese de, zalim idareciye karşı;
“sen ne yaptığını sanıyorsun, akan Müslüman kanının hesabını ömür boyu ibadetle geçirsen
dahi ödeyemezsin” demeli…
Hiçbir şey yapamıyorsa Taif’teki Zeyd’in duruşunu örnek almalı, hakka karşı atılan taşlara
siper olmalı, hakkı söyleyen için.
İnsanları, kula kulluktan kurtarmak için Çin’e kadar uzanan sahabenin, ümmeti olma
arzusundadır bu gençlik…
Necip Fazılın deyimiyle; “Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana
minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle usûle, stratejiye uygun bir gençlik...”
İbrahimî bir put yıkış, İsmailî bir teslimiyet içinde. Meryem’ce iffetli, Harun’ca yoldaş
olmaya çalışan bir gençlik…
Osman hayâsında, Peygamber vasatında, Ali ilminde, Ebu Bekir sadakatinde, Yâsir’ce aileler
yetiştirme gayesinde bir gençlik…
Bu yıldızların birine tutunan değil, hepsine birden sarılmayı arzulayanlardır bu gençler…
Bu yolda ki gençlerin bir kısmı Muhammedî bir nesil inşa etmeye çalışırken, bir kısmı tüm
insanlık âleminin yetimlerine yetişme gayretinde. Bir kısmının okumaktan gözleri kapanırken,
bir kısmı Afrikalı Müslümanların gözlerine ışık olmaya çalışıyor. Bu gençlerin bir uzantısı
Filistin’e giderken şehid oldu, bir uzantısı Mısır’da zulme direnirken şehid oldu, bir kısmı da
sırasını beklemekte…
Siyasal diktatörlerle ilgili sorunumuz var, bizim entelektüel, zihinsel, manevi diktatörlerle
hiçbir sorunumuz yok, 500 yıldan beri Avrupa merkezci kavramların diktatörlüğü var var mı
bir itirazımız, sekülerizme liberalizme eleştirimiz var mı?
İslami iddialardan vazgeçtik. Kültürel bir dindarlık yaşıyoruz.
Zihinsel bağımsızlığı mücadelesi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9901.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Yanan Kulübede Ölü Bulunan Şahsın Kimliği
Belirlendi
Kayseri’de 2 gün önce akşam saatlerinde yanan kulübede ölü bulunan şahsın kimliği
belirlendi.Kayseri’de 2 gün önce meydana gelen olayda, polis ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine
Yeni Pervane Mahallesi’nde bir kulübeye gitmiş ve burada...
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Kayseri’de 2 gün önce akşam saatlerinde yanan kulübede ölü bulunan şahsın kimliği
belirlendi.Kayseri’de 2 gün önce meydana gelen olayda, polis ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine
Yeni Pervane Mahallesi’nde bir kulübeye gitmiş ve burada yanmış bir ceset bulmuştu.
Yanmış ceset, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve
otopsinin ardından cesedin erkek bir şahsa ait olduğu belirlenmişti. Yapılan incelemenin
ardından cesedin 54 yaşındaki Recep Kahraman’a ait olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9902.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Melikgazi Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon
Merkezi Melikgazi Belediye Ziyaretinde
Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Hamdi Karakuş, Halkla İlişkiler
Uzmanı Esra Çuhadaroğlu, eğitmen Ayla Ekinci ile bir grup öğrenci Melikgazi Belediye
Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek engellilere...
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Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Hamdi Karakuş, Halkla İlişkiler
Uzmanı Esra Çuhadaroğlu, eğitmen Ayla Ekinci ile bir grup öğrenci Melikgazi Belediye
Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek engellilere yapmış olduğu
hizmet ve yatırımlarından dolayı teşekkür ettiler.
Öğrenciler kendi yaptıkları tabloyu hediye etti…
Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrencilerden Furkan
Vehbi Bektaş, Rabia Bilal, Süleyman Temizyürek, Emine Ünal ve Tuğba Kandemir
“Melikgazi Belediyesi bizlere her zaman yardımcı oluyor. Sosyal ve spor etkinliklere
katılmamızı teşvik ediyor ve yardımcı oluyor. Okulumuzun çevresini güzelleştirdi.
Okulumuzun yolunu asfaltladı, bahçeye çiçekler ekti. Biz çiçekleri ve ağaçları her gün
suluyoruz. Memduh amca bize emanet etti. Spor aletleri verdi biz bunlarla spor yapıyoruz.
Bize top aldı. Bazen okulumuza gelip sınıfları geziyor. Bizi hayvanat bahçesine götürüp
gezdirecek söz verdi ” dediler.
Sosyal belediyeciliği önemsiyor, değer veriyoruz
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada, “Melikgazi
Belediyesi olarak her zaman her yerdeyiz. Sosyal belediyeciliği önemsiyor, değer veriyor ve
özünde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu eğitime ve özel bakıma çocuklarımız toplumun bir
parçasıdır. Onlar hepimizin yavrusu olup sahiplenmeli ve gereken hassasiyeti göstermeliyiz.
Kurum olarak gerekenleri yasal düzenlemeler içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu tür eğitim
kurumlarını her zaman ayrı bir önem veriyor ve ayrı bir hizmet anlayışı sergiliyoruz “dedi.
Her zaman her yerdeyiz,Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören
öğrenciler kendilerin yapmış olduğu tablo ile tabak işlemesini Melikgazi Belediye Başkanı
Dr.Memduh Büyükkılıç’a yardımlarından dolayı ve bu ziyaretin bir anısı olarak hediye ettiler.
Öğrencilerin kendilerin yapmış olduğu tabloyu hediye etmelerinin çok anlamlı olduğunu ve
çok duygulandığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, gerek belediye çalışanları,
gerek şahsi gerek ise kurum olarak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerine yardımcı
olacaklarını söyledi.
Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Hamdi Karakuş ise Eğitim
merkezine yapılan hizmetlerden dolayı şükranlarını bir ifadesi olarak Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç’a plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9903.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Yeşilay’dan Kayseri Barosu’na Ziyaret
Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Baro Başkanı Fevzi Konaç’ı makamında
ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Fevzi Konaç, “Yeni
dönemde Kayseri Barosu olarak sizlerle el birliği içerisinde...
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Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Baro Başkanı Fevzi Konaç’ı makamında
ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Fevzi Konaç, “Yeni dönemde
Kayseri Barosu olarak sizlerle el birliği içerisinde yapabileceğimiz bir takım çalışmaların
olduğunu düşünüyorum. İnşallah Kayseri Barosu da Yeşilay’ın bu hayırlı çalışmaları ile ilgili
elinden gelen gayreti göstermek adına ve size de katkı sağlamak noktasında kapımızı sonuna
kadar açık tutmak adına size bugün referans vermiş olayım” dedi.
Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel de, Yeşilay’ın yaptığı çalışmalar hakkında
Baro Başkanı Fevzi Konaç’a bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9904.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Afgan Aile Yaşanabilir Bir Yuvaya Kavuşacak
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Afgan ailenin yaşanabilir bir yuvaya
kavuşturulacağını söyledi.Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik İHA muhabirine yaptığı
açıklamada, "Metruk yapıda kalan Afganlı ailenin yaşanabilecek bir...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Afgan ailenin yaşanabilir bir yuvaya
kavuşturulacağını söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Metruk
yapıda kalan Afganlı ailenin yaşanabilecek bir yuva içerisinde, hayatlarını sürdürebilecekleri
düzgün bir yer arayışına girdik" dedi.

Başkan Çelik, "Bu konu ile ilgili Kocasinan Belediyesi olarak, ortada kalan insanlarımıza
sahip çıkmak bizim en asli görevimizdir. Bu mağduriyetin giderilmesi için en kısa süre
içerisinde sonuç alacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9905.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar
Karayel’den Tekke Açıklaması
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel yaptığı yazılı açıklamada Erdi Baba tekkesi ile
ilgili iddiaları yanıtladı.AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, "Erdi Baba Tekkesi
içinde bulunan arazi 4 dönüm değil tahsis protokolü 1159...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel yaptığı yazılı açıklamada Erdi Baba tekkesi ile
ilgili iddiaları yanıtladı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, "Erdi Baba Tekkesi içinde bulunan arazi 4
dönüm değil tahsis protokolü 1159 ada 5 parsel 1925 m2 dir. Bu arazi bedelli ve şartlı olarak
tahsis edilmiştir. Ayrıca aylık olarak kira bedeli de Vakıflar gölge müdürlüğüne
yatırılmaktadır" ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
İnşaat sahasına vakıf tabelası vakıflarca yer teslimi yapıldıktan sonra 20,06, 2012 tarihinde
asılmıştır.
Bu kapsamda protokol imzasından sonra arazi üzerinde bulunan gecekondu ve işgalcilerin
kaldırılması için bir yıla yakın süre çalışılmış ve vakıf sadece kendi kaynaklarını kullanarak
yıkım ve gece kondu tahliyelerini sağlamıştır.
Bu süre zarfında vakfımız 22/10/2012 tarihli mimarlık sözleşmesi ile röleve, restorasyon ve
restitüsyon projelerini yine sadece kendi özkaynaklarını kullanarak hazırlatmıştır. Hazırlanan
projeleri vakıflar ve koruma kurullarına sunarak onaylanması için bir yıla yakın çalışma
yapılmıştır.
Burası 1. derece tarihi eser olup her türlü bakımı ve onarımı projelendirilerek Kültür varlıkları
koruma kurulunca onaylanmak şartıyla yapılmaktadır.
“Vakıflar meclisinin 23.03.2012 tarih ve 193/172 sayılı kararı doğrultusunda ilgili koruma
kurulunca onaylanacak onarım projelerine göre kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere yetkili
kurullar denetiminde restorasyon yapılmaktadır.
1993 yılında kurulan Tomarzalılar Kültür ve yardımlaşma vakfı kurulduğu günden bu güne
vakıf senedinde yazılı amaçları doğrultusunda hizmet etmeye devam etmektedir. Asıl gayesi
İstanbul da bulunan Tomarzalı hemşerilerimizi bir araya getirerek geleneklerini yaşatmak ve
birlik beraberlik için de dayanışmayı sağlamanın yanında milli ve manevi değerlere bağlı
inançlı, gelenek ve görenek, kültürünü gelecek nesillere aktaracak gençlerin yetiştirilmesi
gayesindedir. Tomarza doğumlu Üniversiteyi kazanmış ve burs için vakfımıza müracaat etmiş

Tomarzalı öğrencilerimize burs imkânı sağlamaktır. Bu güne kadar yaklaşık 1000 den fazla
öğrencimize burs verilmiştir. Tomarza ve köylerinde eğitim öğretim gören öğrencilerimize
kırtasiye, giyim kuşam yardımları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
Tomarzalılar vakfına Vakıflar Genel müdürlüğünce tahsisi yapılan Erdi Baba Tekkesi ile ilgili
şahsıma ve mensubu bulunduğum partimin adını kullanarak yapılan haberin doğruluğu
şahsımdan teyit edilmesi mümkünken haberle ilgili doğru bilgi alınmamıştır. İlgili yerin Sanki
şahsıma verilmiş gibi haber yapılması gazetecilik üslup ve ahlakına uymadığı gibi gerçekleri
de yansıtmamaktadır.
Metruk ecdat yadigarı yerlerin bakımı ve onarımını n yapılmasını sağlayan vakıf
yöneticilerinden onur duymanız gerekir. Bu vakıf eseri gibi daha nice onarılacak eserlerin
ihya edilmesi konusundaki duyarlılığımız aynen devam edecektir. Bunun istismar edilecek bir
tarafı olmadığı gibi övünülecek tarafı vardır. Vakıf hassasiyetini en duyarlı şekilde koruyan
bir insana karşı yaptığınız haberlerin doğru olmadığının bilinmesini isterim"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9906.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kayserispor’da Lider Devirme Hesapları
Kayserispor, PTT 1. Lig’in 12. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 2 saat süren antrenmanda koordinasyon ağırlıklı
çalıştı.Kayserispor, ligin 11. haftasında Boluspor karşısında...
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Kayserispor, PTT 1. Lig’in 12. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını
sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 2 saat süren antrenmanda koordinasyon ağırlıklı çalıştı.
Kayserispor, ligin 11. haftasında Boluspor karşısında alınan beraberliğin ardından
Osmanlıspor maçının hazırlıklarına hırslı başladı. Teknik direktör yardımcısı Cüneyt
Dumlupınar yönetiminde, Kayserispor Kadir Has Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda
sarı-kırmızılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma
koşusu ile başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup
halinde koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken,
diğer grup ise dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi.
Bobo da takımdan ayrı yaptı düz koşu çalışması yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9907.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Sanayide Elektrik Motorları Dönüşüm
Programı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Kayseri Organize Sanayi Bölge (KOSB) Müdürlüğü tarafından ‘Sanayide Elektrik Motorları
Dönüşüm Programı Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.Toplantıya Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Bilim,...
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Kayseri Organize Sanayi Bölge (KOSB) Müdürlüğü tarafından ‘Sanayide Elektrik Motorları
Dönüşüm Programı Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.
Toplantıya Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve
birçok sanayici katıldı.
Toplantıda konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Hasyüncü “ Enerji verimliliğinde örnek olan bir organize sanayi konumundayız. Yıllar önce
biz en ucuz enerji tasarruf edilen enerji olduğu bilinen bu yoldan hareket eden bölgemizdeki
tamamen havadaki hatların yeraltına alınması trafoların yenilenmesi gibi yapmış olduğumuz
çalışmalar neticesinde kayıp kaçağımızı yüzde 4’lerden 0.4’lere indirerek diyebilirim ki
Türkiye’de örnek olan bir Organize Sanayi bölgesi haline geldik” dedi.
Hasyüncü “ Bununla birlikte Türkiye’nin en fazla yurtdışı cari açığının enerji olduğu
bilinciyle hareket ederek bölgemizdeki mevcut 1100 abonenin içerisinde olan 130 firmamızı
iki yıl önce başlattığımız çalışmalarla enerji verimliliğini masaya yatırdık. Arkadaşlarımızın
verdiği rakama göre yaklaşık 30 milyon harcamak suretiyle yılda 15 milyon gibi yani iki yılda
kendini amorti eden bir verimlilik olduğunu da görmüş olduk ve bunu da birçok firmamızda
da yenilemek suretiyle kanıtladık” diye konuştu.
Hasyüncü son olarak “Bu çalışmalarımızı Bilim Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı bu
konuyu bildiği için bakanlığımızın ilk bu programı kalkınma bankasıyla destek programlarını
Türkiye genelinde Kayseri’de başlatmış olmaları hem şehrimiz hem de bölgemiz adına son
derece mutlu edici bir olaydır. Bunun neticesinde de inanıyorum ki Kayseri en kısa zamanda
bu 130 firmamızla değil mevcut 1100 firmamızla da çalışmalarını hızlandırırsa bu olaydan
son derece mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu “
Kayserilerle birlikte onların bilgi ve tecrübeleriyle beraber bir model oluşturup biz öncülük
ederek belki Türkiye’nin diğer şehirlerinde dönüşüme ve ekonomiye ciddi anlamda katkı
sağlayacak elektrik motorlarının dönüşümünü görüşüyoruz. Kayseri’de bu anlamada öncülük
ederse biz öncülük edeceğine inandığımız için Kayseri’deyiz. Buna ilk olarak Kayseri’den
başladık. Ankara’da hem motor üreticileriyle hem modül oluşturacağımız kalkınma bankası
ve kalkınma ajanslarıyla bir araya gelip bunun nasıl yapılabileceği konusunda mahallinde
çalışmalar ve toplantılar yaptık” dedi.
Karaosmanoğlu “Kayseri’den gelen arkadaşlarımız ve yönetiminin başında olan
arkadaşlarımızla küçük bir toplantı yaptık. Onlar bize Kayseri’de bu çalışmaların daha önce

130 firmanın verimliliği ile çalışmalarda olduğunu belirttiler. Bu bize bir anlamda ışık tutmuş
oldu. Kayseri’yi seçme sebeplerimizden bir tanesi de bu durum olmuştur. Bizim sizden
isteğimiz bugüne kadar 2007 yılında gündeme geldi ama çok fazla yol alınamadı. Bu
toplantıları yapmaya başladığımız andan itibaren bunu hızlandırmak ve sonuç odaklı
çalışmaya başlamalıyız diye düşünüyoruz” diye konuştu.
Program slayt gösterimi sonrasında sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9908.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Müsteşar Kemal’den Tiyatro Tüyoları
Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro sezonunun açılışına Çocuklar Duymasın adlı dizide
oynadığı Emekli Müsteşar Kemal rolüyle de tanınan ünlü oyuncu Ferdi Akarnur katıldı.
Akarnur, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda gençlerle...
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Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro sezonunun açılışına Çocuklar Duymasın adlı dizide
oynadığı Emekli Müsteşar Kemal rolüyle de tanınan ünlü oyuncu Ferdi Akarnur katıldı.
Akarnur, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda gençlerle bir araya gelerek oyunculukla
ilgili soruları cevaplandırdı.
Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro sezonunun açılışı nedeniyle düzenlenen söyleşide bir
konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, geçen yıl Büyükşehir
Belediyesi tarafından 200’e yakın kültür-sanat etkinliği gerçekleştirdiklerini ve bu etkinlikleri
600 bine yakın insanın izlediğini söyledi. Bu yılki hedeflerinin 1 milyon izleyiciye ulaşmak
olduğunu belirten Durukan, Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali hakkında da bilgiler
verdi. Festivalin 9 yıl önce başladığını dile getiren Durukan, "Şu ana kadar festivalimize
Kayseri’nin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından 250 okul katıldı. Sahnelenen oyunlarda 150 bin
izleyiciye ulaştık. Festivalimizin onuncusunda 200 bin izleyici hedefliyoruz" dedi.
Durukan daha sonra Ünlü Oyuncu Ferdi Akarnur’a katılımından dolayı bir plaket verdi.
Söyleşide öncelikle tiyatro hakkında görüşlerini açıklayan Ferdi Akarnur, "Tiyatro için bir
kabiliyet gerekiyor; ama kabiliyeti olanların da emek vermesi lazım" dedi. Geçmişte amatör
tiyatro yapmak için çok zorluk çektiklerini ifade eden Akarnur, Kayseri’de pek çok olanak
olduğunu ifade ederek gençlerin bu imkanları değerlendirmesini istedi.
Söyleşiye katılan gençlerin sorularını da cevaplayan Akarnur, bir soru üzerine Kayseri’de
kültür ve sanata yönelik ciddi bir anlayışın olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi Kültür
Merkezi’nin örnek gösterdi. Akarnur, kültür merkezi salonunu gezdiğini dile getirerek bu
denli güzel salonların İstanbul’da dahi bulunmadığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9909.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Esder Başkanı Erçalık İha’yı Ziyaret Etti
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, İhlas Haber
Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ı ziyaret etti.ESDER Başkanı Kemal
Erçalık İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ı ziyaret ederek,...
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, İhlas Haber
Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ı ziyaret etti.
ESDER Başkanı Kemal Erçalık İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ı ziyaret ederek,
derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Erçalık, "Esnaf ve sanatkarlar küreselleşen
dünyada, kültürümüzün bu önemli parçasını özümseyerek ilham aldıkları ticaret ahlakı ve
ilkelerini yaşatmaktadır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde her daim
gözetilmesi gereken dürüstlük, güvenilirlik, iş ve mesleki ahlakına saygılı olmak
gerekmektedir" dedi. İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan ise, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek İHA’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
ESDER Başkanı Erçalık, günün anısına Cem Atakan’a teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9910.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kayserispor-osmanlıspor Maçının Bilet
Fiyatları 5 Tl Olarak Açıklandı
Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pazar günü oynanacak olan
Osmanlıspor maçının bilet fiyatlarının 5 TL olarak belirlendiği duyuruldu.Kayserispor’dan
yapılan açıklama şu şekilde:"Kayserisporumuz PTT 1. Lig’in...

04 Aralık 2014 Perşembe 15:23
Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pazar günü oynanacak olan
Osmanlıspor maçının bilet fiyatlarının 5 TL olarak belirlendiği duyuruldu.
Kayserispor’dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kayserisporumuz PTT 1. Lig’in 12. haftası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu’nda Osmanlıspor’u ağırlayacak. 07.12.2014 Pazar günü Saat 15:30’ da oynanacak
karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur.
Batı Alt Balkon: 5 TL
Batı Alt: 5 TL

Doğu Alt: 5 TL
Misafir : 5 TL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9911.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Saadet Partisi’nin Tek İttifak Adresi Millettir
Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan medyada yer alan seçimlerde dokuz partinin ittifak
yapacağı yönündeki iddialar üzerine ittifak içerisinde yer alınmayacağını, söz konusu ittifakta
ve bu tür gayri ciddi ve gayri ahlaki hiçbir çalışmanın içerisinde yer alınmadığını belirtti.
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Başkan Mahmut Arıkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bazı haber sitelerinde yer alan
haberler hem yalan hem de asılsızdır. Saadet Partisi, bu tür gayri ciddi ve gayri ahlaki hiçbir
çalışmanın içerisinde yer almamış, bundan sonra da yer almayacaktır. Bu tür haberler Saadet
Partimizi yıpratmak amacıyla bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak gündeme taşınmaktadır.
Saadet Partisi, Türkiye’nin en köklü siyasal hareketidir. Sadece ve sadece milletten aldığı güç
ve destekle bundan sonraki muktedir siyasal iktidarın tek ve yegane adresi olacaktır. Bu tür
kasıtlı ve manipülatif haberler partimizin millet nezdinde gördüğü teveccühü önlemeye
yetmeyecektir.
Saadet Partisi’nin tek ittifak adresi millettir. Milletimizle birleşerek, Yeniden Büyük
Türkiye’yi kuracaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9912.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Uğur
Tütüneker İle İlk Antrenmanına Çıktı
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, yeni teknik direktörü Uğur Tütüneker ile bugün ilk
antrenmanına çıktı.Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor kulüp tesislerinde teknik direktör
Uğur Tütüneker yönetiminde antrenman yapan futbolcular,...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, yeni teknik direktörü Uğur Tütüneker ile bugün ilk
antrenmanına çıktı.

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Tütüneker
yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.
Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda teknik adam Tütüneker, futbolcularla
yakından ilgilendi. Futbolcuların neşeli olduğu gözlenen antrenman, çift kale maç ile sona
tamamlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9913.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Başkan Öztürk Madencileri Unutmadı
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 4 Aralık Dünya
Madenciler günü münasebetiyle Aladağlar ’da faaliyet gösteren özel bir şirketin maden
ocağını ziyaret etti.İşçilerle birlikte sıcak bir ortamda geçen...

04 Aralık 2014 Perşembe 16:42

Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 4 Aralık Dünya
Madenciler günü münasebetiyle Aladağlar ’da faaliyet gösteren özel bir şirketin maden
ocağını ziyaret etti.İşçilerle birlikte sıcak bir ortamda geçen ziyarette Başkan Öztürk maden
işçilerine bir konuşma yaptı. Başkan Öztürk, "Bugün malumunuz 4 Aralık Dünya Madenciler
Günü. Burası bölge itibariyle en fazla çinko ve demir madeninin çıkarıldığı dolayısıyla maden
işçilerinin yoğun olarak çalıştığı bir bölgedeyiz. Sayın ilçe kaymakamımız sizleri ziyaret
edeceklerini söyleyerek bizi de davet ettiler. Bizde seve seve bu daveti kabul ederek sizleri
ziyaret etmek hem de madenciler gününüzü kutlamak istedik" dedi.
Başkan Öztürk, "Gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız
olsun. Kazancınız ananızın ak sütü kadar helal. Allah iş kazasından sizleri korusun. Siz
burada ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyorsunuz. Bugünlerde ülkemizde elim maden
kazaları oluyor. Orada vefat edenlere Allah’tan Rahmet diliyorum. Çok şükür biz şanlıyız.
İlçemiz madenlerinde böyle kazalar olmadı. Bugün sizlerle birlikte aynı havayı solumaktan
aynı yemeği yemekten son derece mutlu olduk. Rabbim sizlere kolaylık versin diliyorum.”
diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’ de maden işçileriyle birlikte olmaktan mutlu olduğunu dile
getirerek şunları söyledi:
"Türkiye’de maden sektöründe önemli ilçelerden birinde yaklaşık 2 ay önce göreve başladım.
Hem ilçeyi hem de bu sektörü yakından tanımak ve madenciler gününüzü kutlamak istedim.
Bildiğiniz gibi ülkemizde üzücü maden kazaları yaşadık. Bu kazalarda hayatını kaybeden
madenci kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların çalıştığı maden sektördeki siz değerli
madencileri de çalışma hayatınız boyunca Rabbim kazalardan korusun, kolaylık versin diye
bugün sizlerle beraber olmayı arzu ettik.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9914.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Erciyes Koleji’nden Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor’a Ziyaret
Erciyes Koleji Spor Kulübü öğrencileri, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un
antrenmanını izleyerek, futbolculara moral verdi.Ziyaret hakkında bilgiler veren Erciyes
Koleji İlkokul Müdürü Ali Baykal, "Erciyes Koleji Spor Kulübü olarak...
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Erciyes Koleji Spor Kulübü öğrencileri, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un
antrenmanını izleyerek, futbolculara moral verdi.
Ziyaret hakkında bilgiler veren Erciyes Koleji İlkokul Müdürü Ali Baykal, "Erciyes Koleji
Spor Kulübü olarak Erciyesspor Kulübü’nü ziyaret etmek istedik. Spor kulübü
öğrencilerimizle birlikte bu ziyarette Erciyesspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker’in yeni
göreve başlaması nedeniyle öğrencilerimizi Uğur hocayla tanıştırıp, Erciyesspor ve futbol
tesislerinin içeriğiyle ilgili öğrencilerimiz bilgilendirmek istedik. Bu vesileylede Erciyesspor
Kulübüne ve yönetimine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9915.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Evleri Yanan Aile Yetkililerden Yardım Bekliyor
Kayseri’de, bir evde çıkan yangında bir kısım eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
Evlerinin yandığını belirten Hacı Kökoğlu yetkililere seslenerek, yardım istedi.Sancaktepe
mahallesi Çiğdem sokaktaki müstakil evde çıkan yangında...

05 Aralık 2014 Cuma 09:58

Kayseri’de, bir evde çıkan yangında bir kısım eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
Evlerinin yandığını belirten Hacı Kökoğlu yetkililere seslenerek, yardım istedi. Sancaktepe
mahallesi Çiğdem sokaktaki müstakil evde çıkan yangında bir oda da bulunan eşyalar
tamamen yanarken, evin içindeki diğer eşyalarda zarar gördü. 3 çocuk babası Hacı Kökoğlu
çıkan yangın ile ilgili olarak, “Ben evde yatıyordum. Ev yanıyormuş. Benim haberim yok.
Komşular haberdar etti. Elektrik, su ve bankaya toplam 22 bin TL borcum var.

Bunalımdayım. Eşim elektrikler kesilecek diye evde bekliyor, kapıyı açmıyor. Bende işsizim.
Ararlarsa inşaata gidiyorum. Çocuğum dershaneye gidiyor. Yol parası var, karşılayamıyorum.
Allah rızası için bana yardımcı olun. Evimdeki yatak odası komple yandı. Lütfen bana düzenli
olarak bir iş versinler" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9916.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

İl Jandarma Komutanlığı Kadın Derneklerini
Ziyaret Etti
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi konusunda
düzenlenecek olan seminer öncesinde İl jandarma Komutanlığı’nca oluşturulan bir heyet
kadın derneklerini ziyaret etti.Jandarma Genel Komutanlığı...
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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi konusunda
düzenlenecek olan seminer öncesinde İl jandarma Komutanlığı’nca oluşturulan bir heyet
kadın derneklerini ziyaret etti.Jandarma Genel Komutanlığı tarafından organize edilen kadına
yönelik aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilinç oluşturma semineri 10 Aralık tarihinde
gerçekleştirilecek. Seminere Kayseri ilindeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
örgütleri davet edildi. Avrupa birliği ülkelerinden de katılım olması beklenen seminer için İl
Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan heyet kadın derneklerini ziyaret ederek
seminere davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9917.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan:
Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan seçimlerde dokuz partinin ittifak yapacağı
yönündeki iddialar üzerine ittifak içerisinde yer alınmayacağını, söz konusu ittifakta ve bu tür
gayri ciddi ve gayri ahlaki hiçbir çalışmanın içerisinde...

04 Aralık 2014 Perşembe 16:50

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan seçimlerde dokuz partinin ittifak yapacağı
yönündeki iddialar üzerine ittifak içerisinde yer alınmayacağını, söz konusu ittifakta ve bu tür
gayri ciddi ve gayri ahlaki hiçbir çalışmanın içerisinde yer alınmadığını belirtti.
“Bazı haber sitelerinde yer alan haberler hem yalan hem de asılsızdır" diyen Arıkan, "Saadet
Partisi, bu tür gayri ciddi ve gayri ahlaki hiçbir çalışmanın içerisinde yer almamış, bundan
sonra da yer almayacaktır. Bu tür haberler Saadet Partimizi yıpratmak amacıyla bazı çevreler
tarafından kasıtlı olarak gündeme taşınmaktadır.
Saadet Partisi, Türkiye’nin en köklü siyasal hareketidir. Sadece ve sadece milletten aldığı güç
ve destekle bundan sonraki muktedir siyasal iktidarın tek ve yegane adresi olacaktır. Bu tür
kasıtlı ve manipülatif haberler partimizin millet nezdinde gördüğü teveccühü önlemeye
yetmeyecektir" diye konuştu.
Arıkan, "Saadet Partisi’nin tek ittifak adresi millettir. Milletimizle birleşerek, Yeniden Büyük
Türkiye’yi kuracaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9918.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Agü Spor’dan Whalen Hamlesi
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Türkiye Kadınlar Basketbol
1. Ligi ve Euroleague’deki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam
ediyor.AGÜ Spor, 2 yıl önce ülkemizde de forma giyen ve ABD Milli Takımı’nda...
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Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Türkiye Kadınlar Basketbol
1. Ligi ve Euroleague’deki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
AGÜ Spor, 2 yıl önce ülkemizde de forma giyen ve ABD Milli Takımı’nda da oynayan point
guard Lindsay Whalen ile anlaştı.
32 yaşındaki yıldız oyuncu başarılarla dolu kariyerinde; milli formayla 2010 ve 2014’te
Dünya Şampiyonluğu, 2012’de Olimpiyat şampiyonluğu yaşarken, WNBA’de formasını
giydiği Minnesota Lynx ile de 2011 ve 2013 yıllarında lig şampiyonlukları yaşadı.
Başarılı guard; 2008, 2011 ve 2012 yıllarında WNBA’de asist kraliçesi olurken, 5 kez de
WNBA All-Star karşılaşmasında yer aldı.
Yeni transferimiz Whalen, Ocak ayında takıma katılacak ve AGÜ Spor’un başarısı için ter
dökecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9919.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Bedelli Askerlik Çıktı Yastık Altındaki Altınlar
Bozuldu
Bedelli askerlik yasasının çıkmasıyla, bedelliden yararlanacak olanlar kuyumcuların yolunu
tuttu.Bedelli askerliğin şartlarının açıklanmasından sonra yaşı tutan birçok kişi ev ve
arabalarını satışa çıkarırken, bazıları yıllarca...
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Bedelli askerlik yasasının çıkmasıyla, bedelliden yararlanacak olanlar kuyumcuların yolunu
tuttu.
Bedelli askerliğin şartlarının açıklanmasından sonra yaşı tutan birçok kişi ev ve arabalarını
satışa çıkarırken, bazıları yıllarca yaptıkları birikimlerini yastık altından çıkararak
kuyumcuların yolunu tuttu.
Kuyumcu Mustafa Zağlı, bedelli askerliğin gündeme geldiğini belirterek "Sayın Başbakan’ın
açıklamasıyla beraber bugün hafif bir toparlanma var" dedi. 18 bin TL’lik bedelin makul
olduğunu söyleyen Zağlı, "Gitmeyecek olan kardeşlerimiz belki iş güç sahipleridir. 10 ay 12
ay belki bunlar için büyük bir risk oluşturur. Bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunabilmek
için ülkeye fayda sağlayabilmek için belki böyle bir yolu tercih edebilirler. Halkımız yastık
altındaki yavaş yavaş mücevherlerini, altınlarını, bileziklerini getirip bedelli askerlik için
böyle bir ön çalışma yapıyorlar. Hem bizi memnun ediyorlar hem kendileri memnun
oluyorlar. Bizde esnaf olarak bu durumdan inşallah karlı çıkacağız diye bekliyoruz” diye
konuştu.
Zağlı son olarak altının düşük olmasının insanların hiç istifini bozmadığını belirterek ’bilakis
tam tersine ’altınlarımı bozdurayım önemli değil’ diyor, ‘benim yapacak çok işlerim var. 12
ay benim yapacak işlerimi en az 10 sene geriye götürür’’ diyor. Bu yüzden altının düşük
olması yüksek olması vatandaş için fark etmiyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9920.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

ERÜ Tıp Fakültesine Hiç Yakışmıyor
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde röntgen cihazının çalışmaması nedeniyle
hastalara adeta röntgen çekimi eziyeti yaşattırılıyor.
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Kayserili yetkililer Sağlık alanında en önde gelen şehirlerarasında olduğumuzla övüne dursun;
her gün binlerce hastanın geldiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde çağdığı
görüntüler yaşanıyor. Röntgen cihazının uzun zamandır çalışmadığı öğrenilirken, tedavi için
gelen acil vakaların röntgen için acil servisin dışındaki başka bir bölüme taşınması hasta
yakınlarının tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, Üniversite acil servisinde röntgen cihazının
bozulmasının normal olduğunu ancak anormal olanın bunun tamir edilmemesi ya da yenisinin
getirilmemesi olduğunu ifade ederek, “ Hastalara adeta eziyet çektiriyorlar. Hastane
Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru ve Üniversite Rektörü neden bu kadar ilgisiz anlamış
değiliz” diye konuştular.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9921.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Engelli Hastaların Diş Bakım Ve Tedavileri
Nasıl Olmalı?
Hospitadent Başhekimi Dt.Numan Alparslan "Engellilerde genel sağlık sorunları yaşamı
etkilediğinden, ağız ve diş sağlığı ikinci planda kalıyor, bu da kişinin yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle engelli kişiler ağız ve diş sağlığı bakımından yüksek risk
grubunda yer alıyor" dedi.

05 Aralık 2014 Cuma 11:44

Hospitadent Başhekimi Dt.Numan Alparslan,"Özellikle zihinsel engelli hastalarda en küçük
bir diş tedavi hizmeti bile genel anestezi altında ameliyathane ortamında bir ekip ile
geçekleştirilmek zorunda olduğu için tedavi oldukça zor ve pahalı olabiliyor. Hâlbuki

koruyucu diş hekimliği uygulamaları dediğimiz koruyucu ve önleyici tedavilerle, bu aşamaya
gelmeden önlem alınabiliyor. Bu nedenle koruyucu diş hekimliği uygulamaları engelli
bireylerin tedavisinde çok büyük önem taşıyor." dedi.
Engelli bireylerde ağız ve diş sağlığını korumak, sorunlarıyla başa çıkabilmek için özel ilgi ve
uzmanlığa ihtiyaç duyulduğunu belirten Hospitadent Başhekimi Dt.Numan Alparslan,"Diş
tedavisi için gelen hastalarda görebildiğimiz Ağrı ve dişlere yapılacak işlem nedeniyle
karşılaşılan huzursuz tavırlar engelli hastalarda da sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bu
nedenle diş hekiminin engelli bireylerin diş tedavileri konusunda deneyimli olması ve
sıcakkanlı tavırlarıyla hastaya güven vermesi tedavi sürecini kolaylaştırıyor." dedi.
“Eğer ki engelli hasta bir çocuk ise mutlaka pedodonti uzmanının klinik muayenesinden
geçmelidir ve pedogojikformasyona sahip pedodonti uzmanı eşliğinde tedaviye devam
edilmelidir” diyen Hospitadent Başhekimi Dt.Numan Alparslan anestezi altında diş
tedavilerinin mümkün olduğunu ancak bu uygulamaların mutlaka tam donanımlı bir
ameliyathane ve anestetezi hekimi gözetemi altında olmasının altını çizdi.
Engelli
hastalara
ve
yakınlarına
ağız
ve
diş
sağlığı
için
öneriler;
• Her gece yatmadan önce en az 2 dakika boyunca dişler mutlaka fırçalanmalıdır.
•
6
ayda
bir
rutin
diş
hekimi
kontrolüne
gidilmelidir.
• FissürSealant (diş cilası) uygulaması ile dişlerinize sürülecek özel bir cila sürülerek gıda
artıklarının
birikerek
çürük
oluşumu
engellenebilir.
• Beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli, şekerli ve asitli gıdalar yerine su ve süt
tüketilmelidir.
•
Diş
çürüğünü
önlemek
amacıyla
flor
uygulamaları
yapılmalıdır.
• Elektrikli diş fırçaları kullanım kolaylığı sağlar bu nedenle bu tarz fırçaların kullanılmasında
fayda var.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9922.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Bünyan Belediyesi’nden Eğitime Tam Destek
İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Bünyan Belediye Başkan
Şinasi Gülcüoğlu tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.24 Kasım Öğretmenler Günü
nedeniyle il genelinde çeşitli dallarda düzenlenen yarışmada...
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İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Bünyan Belediye Başkan
Şinasi Gülcüoğlu tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle il genelinde çeşitli dallarda düzenlenen yarışmada
Bünyan ilçesini temsil eden ve dereceye giren 2 öğrenciye Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcoğlu, tarafından çeşitli hediyeler verildi. Bünyan Karakaya İlkokulunda eğitim gören

öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay ve öğretmenleri ile birlikte Başkan
Gülcüoğlu’nu makamımda ziyaret ederek hediyelerini aldı.
Biri şiir diğeri ise resim dalında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Başkan Gülcüoğlu,
"Hem resim hem şiir, toplumların ve bireylerin gelişmesini sağlayan iki farklı sanat ve
iletişim dalı. Bu iki düzel sanat dalında başarıya ulaşan öğrenci ve eğitimcilerimizi tebrik
ediyorum’’ dedi.
Öte yandan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nu ziyaret
eden Demokrasi ve insan Hakları Kulübü temsilcileri, Gülcüoğlu’na engelli vatandaşların
sorunları üzerine yaptıkları anket sonuçlarını sundu.
Başkan Gülcüoğlu, engelli bireylerin yaşadığı zorlukların farkında olduğunu ifade ederek,
’’Belediye olarak konuyla ilgili elimizden gelen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam
edeceğiz. Sizler gibi duyarlı oluşumlarında desteği ile engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir
hayat sürmeleri adına yapılabilecek her projeye katkı sunmaya, hayata geçirmeye hazırız’’
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9923.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkı
Verilmesinin 80. Yılı
Türk Kadınlar birliği Kayseri Şubesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kadınlara seçme ve
seçilme hakkının verilişinin 80’inci yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk
bıraktı.Türk Kadınlar birliği Kayseri Şubesi ve Cumhuriyet...
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Türk Kadınlar birliği Kayseri Şubesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kadınlara seçme ve
seçilme hakkının verilişinin 80’inci yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk
bıraktı.Türk Kadınlar birliği Kayseri Şubesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kadınlara
seçme ve seçilme hakkının verilişinin 80’inci yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk
bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının bir açıklama yapan
Cumhuriyet Kadınları Derneği Kocasinan Şube Başkanı Zeliha Sevgi Parkan, "Bugün büyük
önder Atatürk’ün Türk kadınına Kurtuluş Savaşı’nda verdiği mücadele sonrasında insan olma,
vatandaş olma, birey olma olan seçme ve seçilme hakkının verilişinin 80’inci yıldönümünü
kutluyoruz" dedi.Parkan ayrıca, "5 Aralık kadının insan sayıldığı, birey sayıldığı oy kullanma
hakkının verilişi, Avrupa ülkelerinin pek çoğundan daha önce Türk kadınına layık
görülmüştür. Bugün maalesef kadınlarımız yanlış düşüncelere kapılarak elde ettikleri
haklarından vazgeçmek konumuna doğru itiliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9924.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kayseri Travel Turkey Fuarında
Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli buluşma merkezlerinden biri olan Travel Turkey
İzmir Fuarında, tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve spor etkinlikleri ile önemli bir turizm
potansiyeli haline gelen Kayseri, ziyaretçileri ile buluşmak...
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Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli buluşma merkezlerinden biri olan Travel Turkey
İzmir Fuarında, tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve spor etkinlikleri ile önemli bir turizm
potansiyeli haline gelen Kayseri, ziyaretçileri ile buluşmak üzere yerini aldı.
Kayseri’de son yıllarda Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere özel
sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından şehre gelen turist sayısını artırmak ve
Kayseri’nin turizm pastasından aldığı payı büyütmek amacıyla yoğun bir çalışma yapıldığını
belirten Vali Orhan Düzgün, Kayseri’nin tüm güçlerini birleştirerek 2015 yılını tanıtım yılı
olarak geçirmeye ve Kayseri’nin turizm değerlerini tek bir çatı atında ulusal ve uluslararası
fuarlar aracılığı ile turizm sektörünün beğenisine sunmayı hedeflediklerini açıkladı.
Vali Düzgün, bu kapsamda yapılacak çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla Vali Yardımcısı
Yasemin Özata Çetinkaya başkanlığında Büyükşehir Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı, TÜRSAB Erciyes Bölge
Yönetim Kurulu, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği, Kayseri Erciyes A.Ş. gibi
kuruluşların temsilcileri ile şehrimizdeki otel ve acentaların yetkilileri ile 14 Kasım ve 24
Kasım 2014 tarihlerinde iki toplantı yapıldığını, ilgili kuruluşların da desteği ile fuara
katılımın gerçekleştirildiğini belirtti.
Vali Düzgün, Kayseri’nin Travel Turkey İzmir fuarına ilk kez katıldığını hatırlatarak, fuarda
geçen yıl 60’ın üzerinde destinasyon, 22 ülkeden 867 katılımcı ve 26 bin 487 ziyaretçinin bir
araya geldiğini ve bu yıl ise 900 üzerinde firmanın katıldığını ifade ederek, Kayseri’nin
turizmde iyi bir konuma gelebilmesi ve turizm değerlerinin tanıtımı için bu tür fuarlara
katılımın katkı sağlayacağını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9925.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkı
Verilmesinin 80. Yılı
Kayseri Barosu’na üye kadın avukatlar kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 80’inci
yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Kayseri Barosu Kadın Hakları
Komisyonu Başkanı Gülser Soydan, Türkiye’de kadınlara...
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Kayseri Barosu’na üye kadın avukatlar kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 80’inci
yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Kayseri Barosu Kadın Hakları
Komisyonu Başkanı Gülser Soydan, Türkiye’de kadınlara seçme se seçilme hakkı pek çok
Avrupa ülkesinden önce tanınmıştır" dedi.
Kayseri Barosu’na üye kadın avukatlar, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin
80’inci yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakan avukatlar, buradan Kayseri
Barosu’na geçerek basın açıklaması düzenledi. Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu
Başkanı Gülser Soydan, gerçek anlamda çağdaş ve demokratik yaşam şeklinin her alanda
eşitlik temeline oturmuş anlayış ile sağlanabileceğini söyledi. Soydan, "20 Mart 1930’da
çıkarılan Belediye Kanunu ile ilk olarak kadınlarımız belediye seçimlerine katılma, 1933
yılında çıkarılan Köy Kanunu ile muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı ve 5 Aralık
1934’de Teşkilatı Esasiye Kanunu 10’uncu ve 11’inci maddelerinde yapılan değişiklik ile
milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 1 Mart 1935’de ise ilk kadın milletvekilleri
TBMM’de yerlerini almışlardır" dedi.
Soydan ayrıca, 1935 yılında kadınların mecliste temsilinde dünyanın 2’inci ülkesi olduğumuz
görülüyor. Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı pek çok Avrupa ülkesinden önce
tanınmıştır. İsviçre bile kadınlara bu hak 1971 yılında sağlanmıştır. İşte bu Atatürk’ün
öngörüsüdür" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9926.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

MMO ’Asansörlerin Son Kontrolleri’ Eğitimi
Düzenledi
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi tarafından ’Asansörlerin son kontrolleri’
eğitimi düzenlendi.Toplantıda bir konuşma yapan MMO Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener,
"Geçmişte gerek ilimizde, gerekse ülkemizde asansör kaynaklı,...
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Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi tarafından ’Asansörlerin son kontrolleri’
eğitimi düzenlendi.
Toplantıda bir konuşma yapan MMO Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, "Geçmişte gerek
ilimizde, gerekse ülkemizde asansör kaynaklı, yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan birçok kaza
meydana gelmiştir. Bildiğiniz üzere 2011 yılından itibaren asansör periyodik kontrolleri yasa
gereği zorunlu hale getirilmiştir.
Asansör periyodik kontrollerinin zorunlu olmasına müteakip, ilimizde hizmet veren gerek
insan gerekse yük taşımacılığında kullanılan asansörler, yönetmelikler dâhilinde belediyelerce
protokolleri yapılan A tipi muayene kuruluşlarınca denetlemeye başlanmıştır. Denetlemeler
sonucunda hizmet veren birçok asansörün yönetmeliklere ve güvenli kullanıma uygun
olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır" dedi.
Fener ayrıca, "Bu asansörlerin yönetmeliklere uygun olması ve güvenli kullanılabilmesi için
bir takım revizyonların yapılması gerekmiş, bu durum ise vatandaşlarımıza ilave maddi
yükümlülükler getirmiştir. Gerek, geçmişte yaşanan asansör kazalarını, gelecekte önlemek,
gerekse günümüzde yeni yapılan asansörlerin tekniğine ve yönetmeliklere uygun olup
olmadığının denetlenmesi, ruhsatlandırılması ve vatandaşlarımıza ilave revizyon külfetini
ortadan kaldırma adına, asansör olarak ifade edilen taşıyıcı makinaların güvenli kullanılması
adına, sektörde hizmet veren, gerek belediye çalışanı, gerek kamu çalışanı, gerekse yapı
denetim şirketlerinde çalışan meslektaşlarımızın asansörlerin son kontrollerini eksiksiz
yapabilmeleri gerekmektedir.
Bilindiği üzere asansörlerin periyodik kontrol hizmeti Türkiye genelinde birçok ilde Makina
Mühendisleri Odasınca başarılı bir şekilde verilmektedir. Makina Mühendisleri Odası Kayseri
Şubesi olarak, ilimize bağlı bazı ilçelerde ve temsilcilik olarak hizmet verdiğimiz birçok ilde
bu hizmeti en iyi şekilde verme gayreti içerisindeyiz. İlimiz genelinde hizmet vermediğimiz
ilçelerimizde de, kamusal sorumluluk duygularıyla verilen hizmetlerin takipçisi ve üzerimize
düşen sorumlulukları yerine getirme anlayışı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9927.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Tiyatro Sezonu Açıldı
Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri tiyatro sezonu açıldı. Sezonun ilk oyunu olan
"Omuzumdaki Melek" adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.Büyükşehir Belediyesi’nin
tiyatro sezonunun açılışına Çocuklar Duymasın adlı...
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Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri tiyatro sezonu açıldı. Sezonun ilk oyunu olan
"Omuzumdaki Melek" adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro sezonunun açılışına Çocuklar Duymasın adlı dizideki
Emekli Müsteşar Kemal rolüyle tanınan Ünlü Oyuncu Ferdi Akarnur da katıldı. Sezonun ilk
oyunu olan "Omuzumdaki Melek" tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Ünlü Oyuncu Ferdi
Akarnur’un da izlediği oyun için Şehir Tiyatrosu tıklım tıklım doldu. Büyükşehir Belediyesi
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından sahnelenen oyunu Armağan Caner yazdı ve Murat
Özdeniz yönetti. "Omuzumdaki Melek" Aralık ayı içinde 13 ve 19 Aralık tarihlerinde de yine
Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9928.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

İstiklal Marşı’nı İşaret Diliyle Okudular
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) İhtisas
Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. KAYMEK tarafından
açılan İşaret Dili kursiyerleri ve işitme engellilerin katıldığı programda...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) İhtisas
Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. KAYMEK tarafından
açılan İşaret Dili kursiyerleri ve işitme engellilerin katıldığı programda İstiklal Marşı’nın
işaret diliyle okunması oldukça anlamlıydı.
100’ü aşkın kurs çeşitliliği ile toplumun her kesimine ulaşan ve eğitimde bir marka haline
gelen KAYMEK, Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir program gerçekleştirdi. KAYMEK
İhtisas Kurs Merkezi’nde açılan İşaret Dili kursiyerleri ve işitme engellilerin katıldığı

program işaret diliyle okunan İstiklal Marşı ile başladı. Programda bir konuşma yapan Takı
Tasarım Kursiyeri Bedensel Engelli Ahmet Karamaruş, KAYMEK kurslarının ev ortamı gibi
olduğunu ve yeni arkadaşlar edindiğini belirtti. Karamaruş, kursta öğrendikleri ile yaptıkları
ürünleri satmaya başladıklarını da kaydetti. İşaret Dili Eğitmeni Niyazi Civelekoğlu da
konuşmasında, açılan kurslarla işitme engellilerin eğitim alacağını ve istihdam konusunda
daha şanslı olacaklarını söyledi.
İşitme Engelliler Derneği Başkanı Ali Dönmez ise, KAYMEK tarafından İşaret Dili kursu
açıldığı için tüm ilgililere teşekkür etti. İşitme engellilerin her yerde iletişimde zorluk
çektiklerini ifade eden Dönmez, bu kurs sayesinde daha çok kişinin işaret dilini öğreneceğini
ve böylece işitme engellilerin daha rahat olacaklarını söyledi.
KAYMEK Müdiresi Mürşide Gonca Aslan da KAYMEK’in engellilere yönelik
çalışmalarından bahsetti. Toplumun her kesimine ulaşmak için çalıştıklarını ve ihtiyaçlar
iletildikçe bu talepleri karşıladıklarını ifade eden Aslan, "Görme engellilerin katıldığı
santralist kursu, işaret dili kursu, görme engelliler için açacağımız satranç kursumuz var.
İkinci dönem itibarıyla görme engelliler için bilgisayar kursu da açmayı düşünüyoruz. Ancak
engellilerimiz sadece engellilere yönelik kurslarımızdan değil diğer kurslarımızdan da
faydalanabilirler. İnsanın engeli olabilir, yeter ki zihinlerde engel olmasın. Bir hamlenin, bir
çabanın insana çok güzel işler yaptırdığını biliyoruz" dedi.
Programda, işitme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatan gösteriler de yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9929.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Almanya’nın ‘şeker Köyüne’ Kayseri Şeker
Çıkarması
Kayseri Şeker çiftçisi ve Ziraat Mühendisleri Almanya’da tarım alet ve ekipmanlar ile örnek
uygulamaları yerinde inceledi.Klein Wanzleben şehrindeki Nortzucker Şeker fabrikasında
Lojistik ve Teknik Müdürlüğü görevini yürüten mühendis...
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Kayseri Şeker çiftçisi ve Ziraat Mühendisleri Almanya’da tarım alet ve ekipmanlar ile örnek
uygulamaları yerinde inceledi.
Klein Wanzleben şehrindeki Nortzucker Şeker fabrikasında Lojistik ve Teknik Müdürlüğü
görevini yürüten mühendis rehberliğinde fabrika gezisi yapıldı. Yapılan gezi sonrası konuşan
Yenipazar Bölge şefi Ali Ekrem Kolat, “Almanya’daki Şeker Fabrikasında Kayseri Şeker ve
Boğazlıyan’dan farklı olarak randevulu sistemin daha iyi işlediğini gördük. Burada büyük
tarlalara büyük silolar yapılmış durumda. Maus’larla yüklenip fabrika merkezine gelmekte.
Bizdeki karşılığı nakliye kooperatifleri olan çiftçi birlikleri pancarları merkeze getiriyor.
Yaklaşık 50 bin ton yani 2,5-3 günlük siloyla çalışmakta. Bizdeki gibi çok fazla fabrika

siloları bulunmuyor. Bundan dolayı pancar fireleri çok düşük oluyor. Bizde de başlatılan
maus uygulamasıyla firelerimiz çok daha düşük olacağına inanıyorum” dedi.
Boğazlıyan Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Hulusi Yüksel ise, “Almanya’ya yaptığımız teknik
gezide Kayseri Şeker Fabrikasının yurt dışında da itibarının ne kadar yüksek olduğunu
gördük. Burada çiftçilerimizle KWS tesislerini ve Biyogaz tesislerini gezdik. Yeni şeyler de
öğrendik. Almanya’da büyük çiftliklerde çalışan sayısının azlığı ve iş bölüm başarısı daha
fazla, çiftlikteki yöneticinin ziraat mühendisi olduğunu gördük. Çiftçiler eğitimli
elemanlardan oluşmuş bizde de inşallah durum zamanla böyle olur” diye konuştu.
Develi Bölgesi Çiftçisi Mahmut Özkan da, “Almanya’da Şeker Pancarı tarımının
uygulamaları açısından güzel gelişmelerle karşılaştık. Fabrika çiftçiyi teşvik ediyor. Çiftçide
fabrikayı memnun ediyor. Gerek pancarın taşınması gerekse fabrikanın çiftçiyle temasının
sıcak olduğunu, fabrika, üretici ve nakliyecinin aynı çizgiye gelip üçü de aynı istikamette
yürüyor. Birbirlerine hiç zararları yok. Sürekli karlarını hesaplayarak yapıyorlar” şeklinde
konuştu.
Gemerek Bölgesi Çiftçisi Murat Toker ise, “Avrupa çiftçisinde ve fabrikalarında
makineleşmenin önde olduğunu gördük. İşçilik maliyetlerini en aza indirmişler saatte 2 ton
üretim yapan tohum fabrikasında 3 vardiyada toplamda 9 kişi ile çalışılıyor. Bizde olsa 200
kişi çalışırdı oysa fabrikada çalışanı göremedik” ifadelerini kullandı.
Gemerek Bölge Çiftçisi Gökhan Demir de, “Sulama ve söküm sistemleri çok gelişmiş.
Bunlardan ders almamız lazım. Yurda döndüğümüzde arkadaşlarımıza çiftçimize anlatmamız
lazım. Kayseri Şeker’in biz çiftçileri bilgilendirmesi açısından, ilgilenme açısından çok güzel
bir organizasyon oldu. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için başkanımıza teşekkür
ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Develi Bölge Çiftçisi Ziya Aşık ise, “Avrupa çiftçisi ileri teknoloji kullanarak işini iyi
yapıyorlar. Gelişmelerin kendi memleketimizde de olmasını istiyorum. Tohumun bu derecede
detaylı işlendiğini düşünmüyordum. Çok ileri teknolojide üretim yapıldığını gördük. Tohum
kaplanıp gönderiliyor diye biliyordum. Bu teknolojiyi görünce tohumu daha verimli olduğunu
gördüm ben de kullandım. Yol kenarındaki söküm yapılan ürünlerini fileli brandalarla
korumuşlar bizim de yapmamız lazım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9930.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Hakkında 13 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası
Bulunan Bir Kişi Yakalandı
Kayseri’de hakkında hırsızlık ve adam yaralama suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası
bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ’’Hırsızlık...
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Kayseri’de hakkında hırsızlık ve adam yaralama suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası
bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ’’Hırsızlık ve
adam yaralama’’ suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.’yi (34) Uğurevler
Mahallesinde gözaltına aldı.
Hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan S.S.’nin 6 aydır arandığı öğrenildi. S.S.
sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9931.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Ülkü Ocakları 4 Aralık Madenciler Gününü
Hayatını Kaybeden Madencileri Anarak
Kutladı
Kayseri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 4 Aralık Madenciler Günü
nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında maden kazalarında hayatını
kaybeden madenciler anıldı.İl binasında yapılan basın...
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Kayseri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 4 Aralık Madenciler Günü
nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında maden kazalarında hayatını
kaybeden madenciler anıldı.
İl binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Kayseri İl Başkanı Selim Gümüş, "4 Aralık tüm dünyada Madenciler Günü olarak
kutlanmaktadır. Ancak özellikle son 1 yıl içinde Soma ve Ermenek’te yaşanan iki büyük
felaket nedeniyle, kutlama yerine tam bir yas havası hakim. Madencilik sektörü ve
madencilerin çalışma koşulları içler acısı. Resmi verilere göre son 70 yılda ülkemizdeki
maden kazalarında 3 binden fazla insan hayatını kaybetmiş ve bu acı tablo bizi, ölümlü maden
kazaları bakımından dünyada ilk sıraya oturtmuştur. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak
madenlerin daha güvenli hale gelmesi beklenirken, ülkemizde son dönemde maden
facialarında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Dolayısıyla mesele teknoloji veya imkanla
değil, insan hayatına verilen önemle alakalıdır" diye konuştu.
Gümüş ayrıca, "Madenciliğin devlet eliyle yapılmasının yerine tamamına yakının özel sektöre
devredilmesi, bununla birlikte denetimlerinde yetersiz olmasının bedelini işçi kardeşlerimiz
canlarıyla ödemektedir. Maden sektöründe faaliyet gösteren şirketler, işçi sağlığı ve
güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini ihmal etmekte, kurmaları gereken yaşam odaları ve
güvenli çalışma alanlarını maliyeti düşürmek adına göz ardı etmektedirler. Dünyanın her
yerinde maden kazaları ve yaşanan can kayıpları asgari düzeye indirilmişken ülkemizde
aksinin yaşanmasının temel gerekçesi bu şirketlerin yönetimi ve denetimi noktasındaki
başıboşluktur" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından meşaleler yakılarak, maden kazalarında hayatını kaybeden
madenciler anıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9932.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Cezaevi Mahkumu Vefat Eden Babasının
Cenazesine Katıldı
Kayseri’de, yaralama suçundan cezaevinde bulunan mahkum, geçirdiği rahatsızlık sonucu
hayatını kaybeden babası Metin Şahin’in cenazesine katıldı.Geçirdiği rahatsızlık sonucu
hayatını kaybeden Metin Şahin ’in (59) Hunat Camiinde kılınan...
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Kayseri’de, yaralama suçundan cezaevinde bulunan mahkum, geçirdiği rahatsızlık sonucu
hayatını kaybeden babası Metin Şahin’in cenazesine katıldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Metin Şahin ’in (59) Hunat Camiinde kılınan
cenaze namazına cezaevinde hapis yatan Tufan Şahin’de katıldı. Kılınan cenaze namazının
ardından Metin Şahin Argıncık mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9933.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Ak Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sibel
Canatan:
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 80’inci
yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından...

05 Aralık 2014 Cuma 15:19

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 80’inci
yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir açıklama yapan
AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sibel Canatan, “Dünyada pek çok ülkeden önce
Türkiye’de aziz Atatürk’ün önderliğinde bu hak 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına
verilmiştir. Bugün özgürlükler ülkesi, medeniyetler ülkesi olarak bildiğimiz İsviçre’de bile
1971 yılında bu hak kadınlara tanınmışken Türkiye’de bu çok daha önce olmuştur” dedi.
Canatan ayrıca, “Bugün kadınlarımızın siyasette söz sahibi olabilmeleri Atatürk’ün 5 Aralık
1934’de bu hakları Türk kadınına sunması ile gerçekleşmiştir. Yine iktidarımız döneminde de
bu atılan temeller filizlendirilip, yeşillenmiştir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9934.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Eskici’den Taekwando Avrupa Şampiyonu
Yunus Emre Sayan’a Ziyaret
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2’ncisi Antalya’nın Belek İlçesinde
yapılan Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek 68
kilogramda Avrupa şampiyonu olan Yunus Emre Sayan’ı ziyaret etti.Gençlik...
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2’ncisi Antalya’nın Belek İlçesinde
yapılan Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek 68
kilogramda Avrupa şampiyonu olan Yunus Emre Sayan’ı ziyaret etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Antalya’nın Belek İlçesi’nde düzenlenen
Avrupa Kulüpler TaekwondoŞampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olan Yunus Emre Sayan’ı
antrenmanda ziyaret ederek, Sayan’a saat ve kitap hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9935.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Şahıs Son
Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri’de, dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Çavdaroğlu son
yolculuğuna uğurlandı.Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Çavdaroğlu, şehir...
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Kayseri’de, dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Çavdaroğlu son
yolculuğuna uğurlandı.
Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze
namazının ardından Çavdaroğlu, şehir mezarlığında toprağa verildi.
OLAY GÜNÜ
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Bulvarı Tuna kavşağında işçi taşıyan Z.K. idaresindeki 38
P 1277 plakalı midibüs ile F.T. hakimiyetindeki 38 PN 242 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kaza
sonrası Salih Çavdaroğlu hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9936.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Başkan Çelik Muhtarlara Kentsel Dönüşümü
Anlattı
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mahalle muhtarlarına kentsel dönüşümü
anlatarak süreçle ilgili bilgi verdi.Kuşçu Marina Restaurant’ta düzenlenen toplantıda
Kocasinan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Çelik, “Bir...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mahalle muhtarlarına kentsel dönüşümü
anlatarak süreçle ilgili bilgi verdi.
Kuşçu Marina Restaurant’ta düzenlenen toplantıda Kocasinan mahalle muhtarlarıyla bir araya
gelen Başkan Çelik, “Bir mahallemize Semt Konağı yapıyorsak, diğerine Kadın Gelişim

Merkezi, bir diğerine Kapalı Semt Pazarı yaparak hizmetlerimiz ilçe geneline yayılsın
istiyoruz” dedi.
Kentsel Dönüşüm konusunun altını çizmek istediğini belirten Başkan Çelik,"
Hemşerilerimizde şöyle bir algı var: Kentsel dönüşüm gelecek, eski evimizi alacak yerine bire
iki, üç ev verecek kurtulacağız. Böyle bir şey yok. Kentsel dönüşümün gayesi; yaşanamaz
haldeki, eski, yıkık, depreme dayanıksız, plansız, kaçak yapı ve gecekondu gibi yaşam imkanı
zor konutların yerine sağlam ve yaşanabilir konutların yapılmasıdır. Mevcut imar yasalarıyla
müteahhitlerin giremediği yerler var. Burada yasa biraz bizim önümüzü açıyor. Kamu olarak
biz taşın altına elimizi koymazsak bu işin yürümeyeceğini de gördük. Diyelim ki bir bölgede
plan değişikliği gerekiyor, en iyimser hızda bir yıldan fazla sürüyor. Bir işe başlanmasıyla
bitirilmesi en az iki yıl sürüyor" şeklinde bilgiler verdi.
Başkan Çelik, Kentsel dönüşümle ilgili Kocasinan’ın dönüşüm master planını hazırladıklarına
dikkat çekerek, "Hemen acil olarak dönüşüm yapılması gereken yerleri belirledik. 10 mahalle
tespit ettik. Bir takvim dahilinde bu bölgelere başladık. Bu arada bir de müjde verdik: Türkiye
Cumhuriyeti’nde, göreve geldikten 6 ay gibi kısa bir sürede bakanlıktan imza çıkartabilmiş bir
başka yer de yoktur. Bekir Yıldız Başkanımızın zamanında başlamış Ahi Evran
Mahallemizdeki uygulamayı Bakanlar Kurulu ve Başbakanımızın onaylamasıyla önemli bir
eşiği atlamış olacağız. Planlamalarımızı en iyi şekilde yaptık. Emin adımlarla yürüyoruz.
Baharla birlikte en az 6-7 yere levhamızı dikeceğiz, çalışmalara başlayacağız. Belediye olarak
müteahhitlerin girmediği yerlere de biz gireceğiz. Kâr amaçlı bir kurum olmadığımız için arsa
sahipleriyle görüşeceğiz. Sonrasında ilgilenen müteahhitlere çok iyi fiyatlara ihale edip
yaptıracağız" şeklinde muhtarlara kentsel dönüşümü anlattı.
Seçim Beyannamesinde vaat ettikleri projelerin bazılarını kendi ekibiyle yaptıklarını
kaydeden Başkan Çelik, "Bir kısmını dışarıdan hizmet alarak, bir kısmını da mimari proje
yarışmaları düzenleyerek tamamladık. Hamdolsun projelerimizin bir çoğunu başlattık. İçinde
tamamladıklarımız var, planladıklarımız ve önümüzdeki seneye kalanlar var. Vaat
ettiklerimizden uzun vadeli olanlar haricinde hepsine başlamış olduk. Kısa zamanda
yapmamız gerektiğine inandığımız işleri ziyadesiyle yaptığımız kanaatindeyim. Tüm bu
hizmetler yeter mi, yetmez. Ama bu işleri yaparken işlerin planlı programlı gitmesi gerekli.
Projelendirme safhasında belki zaman geçiyor, ama uygulama safhasında önceden
harcadığınız zaman ve parayı misliyle geri alabiliyorsunuz. Sizlerden gelecek talepler ve
yönlendirmeler çalışmalarımıza hız katacak" diye konuştu.
Muhtarlar Toplantısını hizmet ve yatırımlar için fikir alışverişi sağlamak amacıyla yaptıklarını
vurgulayan Başkan Çelik, “Mahallelerinizde kalıcı olacak yollar, parklar ve sağlıkla ilgili
yapılması gerekenleri tespit edip bize bildirin. Milli Eğitim, Sağlık, Diyanet, Doğalgaz,
Elektrik Şirketi ve KASKİ gibi kurumların yapması gereken işleri de bize bildirirseniz birlikte
takip edelim. Ama öncelikli olarak yasaların bize verdiği yetki ve görev içindeki işleri bize
bildirmenizi istiyoruz. Talepleri bildirirken yapılacak işle ilgili imar ve mülkiyet sorununa
dikkat edin. O işin yapılıp yapılamayacağını sorgulayın. Mahalleye park isterken imar,
mülkiyet sorunu olan bir yeri talep etmeyin. Vatandaşın talebini alın ve getirin, ancak
yapılamayacak işler konusunda da dikkatli olun. Ayağı yere basan, uygulanabilir proje bazlı
talepler bekliyoruz” şeklinde sözlerini bitirdi.
Başkan Çelik birer form dağıtarak muhtarlardan istek ve önerilerini topladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9937.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kimder Başkanı Seyit Halil Yüzgeç:
Kayseri İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KİMDEN) Başkanı avukat Seyit Halil
Yüzgeç, 1 Aralık’ta düzenlenen Namaza Niyet Töreni ve Yarışmasına her öğrencinin ve
ailenin kendi isteği ile katıldığını ve bu nedenle olumlu yankılar...
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Kayseri İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KİMDEN) Başkanı avukat Seyit Halil
Yüzgeç, 1 Aralık’ta düzenlenen Namaza Niyet Töreni ve Yarışmasına her öğrencinin ve
ailenin kendi isteği ile katıldığını ve bu nedenle olumlu yankılar bulduğunu söyledi.
KİMDER Başkanı Yüzgeç, "Çocuklarını milli, manevi, ahlaki ve din değerlerinin gelişmesi
ve farklı bir atmosfer solumaları arzusuyla İmam Hatip Ortaokuluna gönderen velilerin
beklentilerini karşılamak ve 6. sınıf öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgibi dersi
müfredatı 2. ünitesinin kazanımını bir etkinlik çerçevesinde kazandırmak maksadıyla geçen
yıl Aralık ayında ilki düzenlenen ’Namaza Niyet töreni ve Yarışması’ beklentilerin üzerinde
bir yankı buldu. Alınan güzel tepkiler ve öğrencilerdeki olumlu değişim ve etkiler neticesinde
bu yıl 1 Aralık’ta aynı tören düzenlenmiştir. Törenin bu şekilde olumlu yankı bulmasında
velilerin ve öğrencilerin kendi istekleriyle programa dahil olmaları birinci etkendir" dedi.
Yüzgeç, "
Çünkü programı düzenleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz ve okul idaresi
tarafından her öğrenci için velilere isme özel davetiyeler gönderilmiş ve törene bir dayatma ve
mecburiyetle değil aksına bir heves ve iştiyakla ve tamamen gönül rızası ile katılım söz
konusu olmuştur. Ayrıca tören sonrasında başlayan ve kırk gün süren yarışma sonrasında
KİMDER sponsorluğunda verilen ödüller de öğrenci ve velilerin gönül rızasıyla programa
dahil olmalarına olumlu katkı sağlamıştır" diyşe konuşarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Törene hazırlanırken bir Osmanlı geleneği olan Bed’i Besmele yada Amin Alayı olarak da
bilinen ve çocukların ilk dini eğitimlerinin verilmeye başlandığı tören esas alınmıştır.
Yarışmaya ve etkinliğe başvuran her çocuk en az 5. sınıf öğrencisidir. Aile talebi ve kendi
istekleriyle bu programa katılmışlardır. Ne tarafta olduğu bir türlü belli olmayan ve taraf
belirlemekte zorlandığı görülen gazetenin yanlı, çarpıtma ve ülkemizin milli ve manevi
değerlerinden uzak tavrı kabul edilemez. Halkımızın dini değerlerine düşmanca ve hasmane
tutumlar çoktan tarihin çöplüğünde yerini almıştır"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9938.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Konuğu
Kayseri Kilim Lisesince düzenlenen “Bir Konu, Bir Konuk ‘ konferanslar serisinin Aralık ayı
konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerine kendi
yaşamından, belediye çalışmalarından örnekler vererek tecrübelerini...

05 Aralık 2014 Cuma 14:46

Kayseri Kilim Lisesince düzenlenen “Bir Konu, Bir Konuk ‘ konferanslar serisinin Aralık ayı
konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerine kendi
yaşamından, belediye çalışmalarından örnekler vererek tecrübelerini paylaştı.
Kayseri Kilim Lisesi Müdürü Abdulvehap Gökalp, öğretmenler ve öğrenciler tarafından
karşılanan ve okulda yatılı okuyan 160 öğrenci ile sabah kahvaltısına iştirak eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kilim Lisesi içeriği ve eğitim alanı ile özellik taşıdığını bu
amaç ile Kayseri için özel bir yeri olduğunu kaydetti.
Kahvaltı sonrası yapılan sohbette kendi yaşamından, öğrencilik yıllarından örnekler veren ve
okul yıllarındaki anıları paylaşan Başkan Dr. Memduh Büyyükılıç, belediye çalışmalarından
örnekler vererek şunları söyledi:
“Her köşesinde öğrenme hevesi olan bu mekânda sizlerle birlikte olmaktan son derece
mutluyum. Sizlerin daha verimli ve başarılı olmanız için biz kent yöneticileri yasalar
çerçevesinde her türlü yatırımı yapıyoruz. Melikgazi Eğitim dostu bir belediyedir.
Yaptırdığımız 7 eğitim kurumu şu anda hizmet veriyor. Bunun yanında ilçe içerisindeki her
okulda Melikgazi’nin hizmet ve yatırımı vardır. Öğretmenler odası, tiyatro ve spor salonları,
açık alan spor aletleri, çevre temizlik ve düzenleme çalışmaları ile eğitim kurumlarımıza sahip
çıkıyoruz. 24 Sosyal ve spor tesisimiz ile mahalle gençlerini sporuna teşvik ediyoruz.
Eğitilmiş ve bilgi ile donatılmış bir gençliğin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu bilinç ve
amaç ile eğitime büyük önem veriyoruz. Özellikle sizler gibi okumak için ailelerinden uzak
kalan öğrencilerimizi takdir ediyor ve ama gelecek sizlerin diyoruz. Belediye çalışmalarını
anlatmak yetersiz kalır sizler zaten bu hizmetlerden günlük olarak yararlanıyor ve bizzat
görüyorsunuz. “
Konferansa katılan tüm öğrencilere kitap ve forma kitabı hediye
Öğrenciler ile sohbet sonrası okul hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, iştirak eden bütün öğrencilere ‘Minik Yürüklerden Sevgiliye Gül
Kokulu Damlalar’ kitabı ile Erciyesspor ve Kayserispor formaları hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9939.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Özden’in Kadın
Hakları Günü Mesajı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kadın Hakları ve Kadına Seçme ve
Seçilme Hakkının tanınmasının 80. Yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.Özden,
mesajında,Çağdaş ve demokratik bir toplum için kadınların...
05 Aralık 2014 Cuma 15:27
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kadın Hakları ve Kadına Seçme ve
Seçilme Hakkının tanınmasının 80. Yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.Özden,
mesajında,Çağdaş ve demokratik bir toplum için kadınların toplumsal alanda
güçlendirilmeleri gerektiğine değinerek şu ifadelere yer verdi:
“Toplumu oluşturan bireylerin vatandaş olarak ülke yönetimine katılması ve alınan kararlarda
söz sahibi olması için yapılan değişiklerden en önemlisi kuşkusuz birçok Avrupa ülkesinden
daha önce, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasıdır. 1934 yılından bu yana Kadın
hakları konusunda birçok değişiklikler gerçekleştirilmiştir.Ülkemizin demokrasi yolunda
attığı her adımı daha ileri taşıma amacında olan Ak Parti Hükümetleri döneminde meclise en
yüksek kadın katılımı, 2011 seçimlerinde 45 milletvekili ile olmuştur. Toplam 78 milletvekili
olan TBMM tarihinde en yüksek katılımı bu dönemde gerçekleştirilmiştir.
Hükümetlerimiz döneminde Kadın istihdamı Yüksek Kurulu oluşturularak iş hayatında,
istihdamda önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Eğitim, sağlık, sosyal yardımlar alanlarında
birçok ilkleri Ak Parti Hükümetleri gerçekleştirdi.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 80. yıl dönümünü ile 5 Aralık Dünya Kadın
Hakları gününü kutlar, bütün kadınlara, başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında
başarılar dilerim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9940.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç,
Tavlusun Mahallesi Halkı İle
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tavlusun mahallesinde Ebazer Camisi
Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında
memnuniyetlerini sordu.Tavlusun mahallesinde gerçekleştirilen mahalle gezisine,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tavlusun mahallesinde Ebazer Camisi
Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında
memnuniyetlerini sordu.
Tavlusun mahallesinde gerçekleştirilen mahalle gezisine, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra daire müdürleri ve mahalle muhtarları iştirak etti. Tavlusun
mahallesinde bulunan İbrahim Yüzbaşı İlköğretim Okulunu ziyaret eden ve öğrenciler ile
sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, öğrencilere belediye çalışmalarını ve derslerini
sordu. Büyükkılıç ayrıca, öğrencilere Kayserispor ile Erciyesspor Takımı formaları hediye
etti. Başkan Büyükkılıç, ”Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor
hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Bugün tarihi mekanları, özel mimarisi,
doğal güzellikleri ile bilinen Tavlusun mahallesindeyiz. Tavlusun eski bir semt olmasından
dolayı hak ettiği yeri alamadı. Ancak Yeni bir planlama ile Tavlusun sadece Melikgazi ve
Kayseri’nin değil Anadolu’nun kültür mirasını dünya ile paylaşan bir bölge olacaktır. Gerekli
çalışmaları yaptık. Kent Tasarım Müdürlüğümüz sokak sokak, ev ev detaylı planlama yaptı.
Şimdi bunu hayata geçireceğiz. Burası doğal yapısı, tarihi ve coğrafi yapısı ile açık alan
arkeoloji müzesi haline getirilecektir. Tavlusun sokak ve caddelerinde evlerin doğal
mimarisine uygun taşlar ile döşenecektir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Tavlusun
Mahallesi Melikgazi’nin diğer bölgelerinde olduğu Melikgazili olmanın farkını yaşıyor
olacaktır” dedi.
Mahalle halkı ve öğrenciler ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç’a gerçekleştirilen
çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9941.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Ortopedi Uzmanından ‘alkollü İken Kayak
Yapmayın’ Uyarısı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, kayak yapıldığında dikkat
edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler vererek, “Alkollü iken kayak yapmayın”
dedi.Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji doktorlarından Ortopedi...
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, kayak yapıldığında dikkat
edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler vererek, “Alkollü iken kayak yapmayın” dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji doktorlarından Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, kayak yapıldığında dikkat edilmesi gereken
konular hakkında bilgiler verdi. Kayak yapılırken, kişilerin kilolarına dikkate alarak kayak
malzemesi almaları gerektiğini söyleyen Karaoğlu, “Kayak yaralanmaları önemli bir konudur.
Kayak yapmanın mevsimi geliyor. Kayak konusunda malzeme seçimi çok önemlidir.

Özellikle kiralık malzemeler ile ilgili olduğu zaman bazı sakatlıklar ile karşı karşıya
kalabiliyoruz. Kilomuzu dikkate almadan kayak ayarlaması ve bağlamaları olmadığı zaman
düştüğümüzde kayak atmayabiliyor. Düştüğümüz zaman kayak botumuzdan ayrılmadığı için
dizimiz dönüyor ve çapraz bağ yaralanmaları veya kaval kemiği kırıkları gözükebiliyor. Onun
için malzeme seçimin iyi yapmak lazım. Kaliteli ve ayarını iyi yapmak gerekiyor. Biz
düşüyoruz ama kayak atmayınca sıkıntı ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.
Alkollü iken kayak yapmanın tehlikeyi artırdığının altını çizen Karaoğlu, “Kayak merkezleri
ayrıca eğlence merkezleri olduğu için alkol hususunu da hatırlatmak lazımdır. Alkollü iken
kayak yapmamak gerekir çünkü reflekslerimiz ve becerilerimiz azalacaktır. Belki eğlence
miktarımızı artırıyoruz ama riskimizi de artırıyoruz. Kesinlikle alkollü iken kayak yapmamak
lazımdır. Birde kayak yaparken zemini ve şartları zorlamadan yapmak lazımdır” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9942.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Abdullah Gül hakkında karar çıktı
On birinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, Refah Partisi dönemine ait "Kayıp
trilyon" soruşturmasına ilişkin takipsizlik kararı verildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, On Birinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki
Refah Partisi dönemine ait "Kayıp Trilyon" soruşturmasında takipsizlik kararı verdiği
bildirildi.
Kararda, "kamu davası açılmasını gerektirir delil elde edilemediğinin" belirtildiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığının sona ermesinin ardından AnkaraCumhuriyet Başsavcılığına dilekçe
vererek, Gül'ün "Kayıp trilyon" iddialarına ilişkin yargılanmasını isteyen İşçi Partisinin,
kararda "suç ihbarında bulunan" olarak yer aldığı kaydedildi.
Gül, soruşturma kapsamında 18 Kasım 2014'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek
ifade vermişti. Gül'ün resmi internet sitesinden bir gün sonra yapılan açıklamada, şöyle
denilmişti:
"On Birinci Cumhurbaşkanı Gül, görev süresinin bitmesini takiben Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına başvurarak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlıkları nedeniyle
işlem görmeyen hakkındaki davanın sonuçlandırılması için gerekli muamelenin yapılmasını
istemişti.
Başsavcılığın ilgili dosyayı tekemmül ettirmek maksadıyla hukuki usuller çerçevesinde
ifadeye davet etmesi neticesinde On Birinci Cumhurbaşkanı Gül, dün savcılığa giderek
ifadesini vermiştir.
'Kayıp trilyon' davasına bakan Ağır Ceza Mahkemesinin, kendisi gibi ilgisiz bütün parti
yetkilileri hakkında ve özellikle de Refah Partisinin bu konularla ilgili Genel Muhasibi

hakkında bile beraat kararı verdiğini hatırlatan Gül, 'Hukukun tüm koşullarıyla eksiksiz ve
kusursuz olarak işlemesi, hiçbir konuda en küçük bir kuşkunun hiçbir taraf için kalmaması
maksadıyla bizzat ifade verdiğini' belirterek, bu işlemin tamamlanmasından ötürü duyduğu
memnuniyeti ifade etmiştir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9943.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

'Zehirli' Ayakkabıların Firması açıklandı
Kayseri'de de mağazası var
Zehirli ayakkabıların, Denge Enternasyonal Ayakkabıcılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait
'Arow', 'Arow Men' ve 'Arow Kids' markaları olduğu açıklandı. Söz konusu firmanın
kayseri'de de bir mağazası bulunuyor.
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Bakanlık 'Zehirli' Ayakkabıların Markasını Açıkladı: Arow
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 19 bin 920 çift, 9 model ayakkabı cinsi eşyanın imha
edilmeyerek yasa dışı olarak iç piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak bu ayakkabılardan 2368
çiftin mühürlenerek satışlarının durdurulduğunu, 1947 çiftinin başka bir antrepoda olduğunu
tespit etti. Numunesi alınan 15 model ayakkabıdan 12 tanesinin test sonuçları uygunsuz, 3
tanesinin sonuçları uygun çıktığı açıklandı. Firmaya ise 266 bin 490 TL idari para cezası
uygulandığı belirtildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklama
şöyle;
"Erenköy Gümrük Müdürlüğü denetimi altında faaliyet gösteren bir antrepoda muhafaza
edilen, tehlikeli kimyasal madde ihtiva etmesi nedeniyle imha edilmesi gereken Denge
Enternasyonal Ayakkabıcılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait Çin menşeili, 'Arow', 'Arow
Men' ve 'Arow Kids' markalı 19 bin 920 çift, 9 model ayakkabı cinsi eşyanın imha
edilmeyerek yasa dışı olarak iç piyasaya sürüldüğü belirlenmişti."
15 MODEL AYAKKABIDAN 12 TANESİNİN TEST SONUÇLARI UYGUNSUZ
"Bakanlığımız tarafından piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan
inceleme ve soruşturmalar sırasında ilgili firmaya ait Türkiye çapında 28 ilde, 42 satış
noktasından alınan numunelerin değerlendirilmesi sonucunda, satılmamış 2368 çift
ayakkabıya rastlanmış ve bu ayakkabılar mühürlenerek satışları durdurulmuştur. Diğer
taraftan bu ayakkabıların 1947 çiftinin başka bir antrepoda olduğu, piyasaya verilmediği
belirlenmiştir. Söz konusu ayakkabılardan alınan numuneler test için akredite
laboratuvarlarına gönderilmiş, numunesi alınan 15 model ayakkabıdan 12 tanesinin test
sonuçları uygunsuz, 3 tanesinin sonuçları uygun çıkmıştır."
266 BİN 490 TL PARA CEZASI KESİLDİ

"İlgili firmaya bu tespitler çerçevesinde 266 bin 490 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Ayrıca ilgili mevzuat gereği firmadan piyasaya sürdüğü söz konusu ürünleri 2 televizyon ve
gazetede ilan etmesi, bunları piyasadan çekmesi ve imha etmesi istenmiştir. Bu işlemler firma
tarafından yapılmadığı takdirde Bakanlığımız tarafından yerine getirilecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9944.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kuder’den Misafir Öğrencilere Okur Yazarlık
Kursu
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından Kayseri’de eğitim gören 20
ülkeden 30 öğrenciye okur-yazar kursu açıldı.KUDER’den yapılan açıklamada, şu ifadelere
yer verildi:"Kayseri’de okuyan bin 500’e yakın öğrencinin...
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Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından Kayseri’de eğitim gören 20
ülkeden 30 öğrenciye okur-yazar kursu açıldı.
KUDER’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kayseri’de okuyan bin 500’e yakın öğrencinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, bu
öğrencilerin kültürel ve akademik gelişimlerine de imkan sağlamaktadır. Yazarlık okulu ile,
özellikle Türkiye’yi ve İslam dünyasını doğru kaynaklardan uluslararası öğrencilere aktarmak
amaçlanmıştır. Tüm İslam aleminin tanıması gereken Ömer Muhtar, Aliya İzzet Begoviç,
Muhammet İkbal, Mehmet Akif Ersoy Mevdudi, Hasan El Benna gibi mücadele insanlarının
hayatlarının ve çalışmalarının Okur Yazar okulunda incelenmesi planlanmaktadır. Bu
doğrultuda Çin, Kırgızistan, Afganistan, Nijer, Bangladeş, Irak, Kazakistan, Bulgaristan gibi
20’den fazla 30 lise ve üniversite öğrencisi, 15 günlük periyotlarla, Kayserili yazarların
iştirakiyle kitap tahlilleri ve yazma çalışmaları yapacaktır. Projeye, Kayseri Yazarlar Birliği
de destek vermektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9945.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Ertelendi
Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi.Kayserispor’un Olağanüstü
Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 13 Aralık Cumartesi günü’ne ertelendi.
Kayserispor Kulüp Müdürü Hüseyin Abız, olağanüstü genel...
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Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi.
Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 13 Aralık Cumartesi
günü’ne ertelendi. Kayserispor Kulüp Müdürü Hüseyin Abız, olağanüstü genel kurulun
katılımın olmaması sebebiyle ertelendiğini söyleyerek, "Kayserispor’un genel kurulu bugün
yapılması gerekiyordu. Yeterli sayı sağlanamadığı için önümüzdeki hafta cumartesi günü
çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Haftaya bugün saat 11.00’da yine burada kültür
merkezinde toplanacağız. Şu anda ertelemiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta genel
kurulumuzu yapacağız" dedi. 13 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek olan Genel Kurul
Toplantısı saat 11.00’da başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9946.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kayserispor, Osmalıspor İle 7. Randevuda
Kayserispor, PTT 1. Lig’in 12. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak. Kayseri’de
oynanacak maçta, takımlar 7. kez kozlarını paylaşacak.Kayserispor, PTT 1. Lig’in 11.
haftasında, Boluspor deplasmanından 1 puan ile döndü. 12. haftada Osmanlıspor...
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Kayserispor, PTT 1. Lig’in 12. haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak. Kayseri’de
oynanacak maçta, takımlar 7. kez kozlarını paylaşacak.
Kayserispor, PTT 1. Lig’in 11. haftasında, Boluspor deplasmanından 1 puan ile döndü. 12.
haftada Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, rakibiyle ilk kez 2008 yılında
mücadele karşı karşıya gelmiş ve o maçtan 3-0 galip ayrılmıştı. Şu ana kadar Osmanlıspor ile

6. maç oynayan Kayserispor, bu karşılaşmaların 4’ünden galibiyet ile ayrılırken, bir
beraberlik bir de mağlubiyet aldı.
Şu ana kadar oynanan 6 maçta Kayserispor, Osmanlıspor kalesine 14 gol gönderirken,
Osmanlıspor ise 5 golle karşılık verdi. Osmanlıspor ile son maçını deplasmanda 21 Şubat
2010 tarihinde oynayan Kayserispor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
7 Aralık Pazar günü saat 15.30’da Kadir Has Stadyumun’da oynanacak karşılaşmayı Fırat
Aydınus, Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yönetecek.
YÇ-TK-S)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9947.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Melikgazi Belediyesi’nden ’engelli’ Çocuklara
Moral Günü
Melikgazi Belediyesi tarafından engelli çocuklara yönelik moral günü düzenlendi.Melikgazi
Belediyesi tarafından Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 50
engelli öğrenciye moral günü düzenlendi. Melikgazi Belediyesi...
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Melikgazi Belediyesi tarafından engelli çocuklara yönelik moral günü düzenlendi.
Melikgazi Belediyesi tarafından Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim
gören 50 engelli öğrenciye moral günü düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda
gerçekleştirilen moral gününe, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hamdi Karakaş, öğrenciler ve veliler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürü Hamdi Karakaş, "Birbirinden çok farklı yaşayan birbirinden çok farklı insan grubuyla
birlikte yaşamaya ve eğitim görmeye çalışıyoruz. Her şeyde çok keyifli bir iş. Birlikte güzel
zamanlar ve verimli zamanlar geçiriyoruz. Bunun ötesinde yılda birkaç defa da olsa
engellilerin hatırlanması, engellilerle ilgili bir takım ciddi organizasyonların yapılması
gerçekten çok önemli. Temelde önemli olan, zihinlerdeki engelleri kaldırabilmek ve şu anda
zihinlerdeki engeli kaldırabilmiş beraber, mutlu, güzel bir şekilde yarınları hedefleyip
yarınları düşünen onlarca çocukların yanındayız. Hepsine yaşamları boyunca hem şahsım hem
de kurumum adına başarılar diliyorum" dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Elbette gönlümüz hiç kimsenin engelli
olmasını arzu etmez. Burada her birimizin bir engelli adayı olabileceğimizi unutmamamız
lazım. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz ama bunun yanında bizim merhamet
duygularımızla birlikte görevimiz gereği başta kafalardaki engelleri kaldıracak çalışmalarda
bulunmak üzere fiziki engelleri de yok edecek gayretlerin içerisinde olmamız gerektiğini
farkındayız. Bu bilinçle de Melikgazi Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yapmaktayız. Biz,

belediyeciliği değerli müdürümüzün de vurguladığı gibi sadece yol yapmak, kaldırım
yapmak, park yapmak olarak algılamıyoruz" dedi.
Büyükkılıç ayrıca, "Bu konuda sosyal yönüyle, kültürel yönüyle, eğitim boyutuyla sportif
yönüyle her kesimin çocuk grubuna, genç grubuna, hanım kardeşlerimize büyüklerimize hitap
edecek bu alandaki çalışmalarımızı hayata geçirmek suretiyle de toplumda yer edinmeyi adeta
belediyeyle toplumun iç içe olmasını sağlayacak etkinlikler içerisinde bulunulur. Engelliler de
bizim vazgeçilmezimiz, olmazsa olmazlarımızın arasında. Şimdi, ne acı ki, yüzde onlar
civarında engelli oranını hesapladığımızda ülkemizde nerdeyse yedi buçuk, sekiz milyon hatta
bu oranı daha yüksek şekilde söyleyenler var. On milyona yakın bir nüfusun gerek fiziki
gerekse zihinsel ya da bir başka organından dolayı engelli olarak toplumda yer aldığını
görmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören
engelli çocuklar, gösteri düzenledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9948.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

İntihara Kalkıştı, Düşme Tehlikesi Geçirince
Bariyerlere Tutundu
Kayseri’de 20 metre yüksekliğindeki köprüye çıkarak intihara kalkışan şahıs, düşme tehlikesi
geçirince köprünün bariyerlerine tutundu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, sağlık
kontrolü için hastaneye götürüldü.İddiaya...
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Kayseri’de 20 metre yüksekliğindeki köprüye çıkarak intihara kalkışan şahıs, düşme tehlikesi
geçirince köprünün bariyerlerine tutundu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, sağlık
kontrolü için hastaneye götürüldü.İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen O.S.
(27), Mimarsinan Köprülü Kavşağa çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine
olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
köprünün altına branda açarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin
uğraşlarına rağmen ikna olmayan O.S., elindeki kesici aletle etrafa tehditler savurdu. Olay
yerinde bulunan annesinin de ikna etmeye çalıştığı O.S., bir türlü ikna olmadı. Bu arada
çevrede bulunan vatandaşlar cep telefonları ile intihar girişimini kaydederken, köprünün
altındaki cadde trafiğe kapatılınca trafik kilitlendi. O.S., bariyerleri aşarak köprünün kenarına
geldi. Düşme tehlikesi geçiren O.S., düşmemek için köprünün yanında bulunan bariyerlere
tutundu. Trafikte kalan bazı sürücüler ise O.S.’ye tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna
edilen O.S., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9949.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Yavru Puma’ya Anket İle İsim Koyulacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde
bulunan hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Puma yavruları için isim yarışması
başlattı.Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi’nde...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde
bulunan hayvanat bahçesinde dünyaya gelen Puma yavruları için isim yarışması başlattı.
Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 2 ay
önce dünyaya gelen puma yavruları için internet üzerinden isim yarışması başlatıldı.
Yarışmaya
katılmak
isteyen
vatandaşlar,
www.sporaskayseri.com
ve
www.anadoluharikalardiyari.net internet sitelerindeki formları doldurarak, önerilerini
sunabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9950.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kesk Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz:
Kamu Emekçileri Sendikası Konferderasyonu (KESK) Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz “Halk
için bütçe demokratik Türkiye talebiyle tepkimizi ortaya koyacağız” dedi.2015 yılı bütçesi
öncesi KESK ve KESK’e bağlı konfederasyonlar basın açıklaması...
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Kamu Emekçileri Sendikası Konferderasyonu (KESK) Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz “Halk
için bütçe demokratik Türkiye talebiyle tepkimizi ortaya koyacağız” dedi.
2015 yılı bütçesi öncesi KESK ve KESK’e bağlı konfederasyonlar basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasında konuşan KESK Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz, "2015 yılı bütçesi ve
son günlerde tüm kamuoyunun gündeminde olan güvenlik yasasına ilişkin
konfederasyonumuza bağlı iş kollarıyla ve çevre il örgütlerimizle konuyu karşılıklı
değerlendirmek üzere Kayseri’de bulunuyoruz. 2015 yılı bütçesi ülkemizde savaşa, talana,
yağmaya zemin hazırlayan bir bütün olarak yoksullara kamu emekçilerine, emeklilere bir
bütün olarak tüm ötekiler yoksullara hiçbir şey getirmeyen ama sermayeye, talana,

yağmalamaya açık bir bütçe bu nedenle kamu hizmetçileri konfederasyonu olarak devrim içi
sendikalarla birlikte 13 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da az önce ifade ettiğim gerekçelerle
halk için bütçe demokratik Türkiye talebiyle tepkimizi bir eylemle ve bir mitingle otaya
koyacağız” diye konuştu.
Gürbüz ayrıca, "Değerli arkadaşlarım hepinizin bildiği gibi bütçeler Ülkelerin gelir ve
giderlerini siyasal iktidar tarafından halka nasıl bölüştürüleceği konusunda politik tutum
belgesidir. 2015 bütçesine baktığımız zaman biz kamu emekçilerine bir bütün olarak işçilere
askeri ücretle geçinen emekçilere, öğrencilere, yoksullara vergi yükünü bindirdi” diye
konuşan Gürbüz “ Vergi gelirlerini bu kesimlerden elde etti. Buna karşılık ise bu kesimlere
bütçeden asgari insan onuruna yoksulluk sınırına, açlık sınırına tekamül etmeyen bir pay
ayırdığı açıktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9951.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten:
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, "Kürtler ve Türkler birlikte çözüm sürecinin
altına imza attı” dedi.AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Kocasinan Belediyesi’nin
Aralık ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantıda...
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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, "Kürtler ve Türkler birlikte çözüm sürecinin
altına imza attı” dedi.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Kocasinan Belediyesi’nin Aralık ayı meclis
toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan İçten, çözüm sürecine değindi. Milletvekili İçten, "Bir
örgüt çıkarak Kürtlerin haklarını getireceğinden bahsetti. Ellerinde bir sürü malzemeleri vardı.
Kendisinden önce dağlarda farklı örgüt oluşumları vardı. Bu örgütler ciddi anlamda güçlüydü.
Abdullah Öcalan bir anda ortaya çıkarak 1984’te Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia edenler
en büyük katliamı yaprak Kürt çocuklarını, Kürt ailelerini, Kürt yurttaşların katlederek
Kürtlerin hakkını savunmak için ortaya çıktı. Yıllar geçmesine rağmen bizler PKK denilen bu
örgüte malzeme vermeye devam ettik. Köyleri boşalttık. Köyler 1925’te de 1937’de de
boşaltıldı. 1990-2001 yılı arasında da köyler boşaltıldı. Köyünde ağa olan toprağını eken
yüzbinlerce insan büyük şehirlere geldiler ve şehirlerde köylü hayatı yaşadılar. Şehirlerde
elimizden kaydı ve gitti. Anlaşıldı ki PKK ve HDP’nin Kürt sorunuyla değil farklı meselelerle
uğraştıkları görüldü. Kürtlerin zihniyet dönüşümünü nasıl yapabiliriz noktasına gelindi.
Çözüm süreci bunu gösterdi" diye konuştu.
"HEP KÜRTLER ACI ÇEKMİŞ DERSEK YALAN OLUR"
Farklı kesimlerden insanların hep zor durumda kaldığını vurgulayan AK parti Diyarbakır
Milletvekili Cuma İçten, "AK Parti olarak biz başa geldiğimizde tüm bu sorunlar vardı ve
kimse elini taşın altına koymamıştı. Biz bu ülkenin sadece Kürt meselesi var hep Kürtler

ölmüş hep Kürtler acı çekmiş dersek yanlış olur. İzmir’deki Türk vatandaşlarımız da farklı
acılar yaşadı. Hakkari’deki insanımızda farklı acılar yaşadı. Hepimiz aslında aynı acıları
yaşadık. Ama şimdi hepimiz şuna karar verdik. Bu çatı altında Türk kardeşlerimiz, Sünni
kardeşlerimiz var alevi kardeşlerimiz var. Hepimiz birlikteyiz. Biz birlikte bu ülkeyi kuran
asıl unsurlarız ve bizim birbirimize ihtiyacımız var. Biz şunu yaptık, ilk defa bin yıldan
fazladır Kürtler ve Türkler birlikte bu çözüm sürecinin altına imza attık. Bu başarıyı ilk defa
birlikte başardık” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9952.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Mhp Tomarza İlçe Kongresini Yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tomarza İlçe Başkanlığı 11’inci Olağan Genel Kurulu
yapıldı. İlçe başkanlığına delegelerin tüm oylarını alan Mustafa Köse seçildi.Geçtiğimiz hafta
Kongre takvimini başlatan MHP, 11’inci Tomarza...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tomarza İlçe Başkanlığı 11’inci Olağan Genel Kurulu
yapıldı. İlçe başkanlığına delegelerin tüm oylarını alan Mustafa Köse seçildi.
Geçtiğimiz hafta Kongre takvimini başlatan MHP, 11’inci Tomarza İlçe Kongresini
gerçekleştirdi. Tomarza Halk Eğitim Müdürlüğü Salonunda gerçekleştirilen ilçe kongresine
MHP Grup Başkanvekili Prof.Dr Yusuf Halaçoğlu, MHP İl Başkanı Mete Eke, Ülkü Ocakları
Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Selim Gümüş, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş,
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanları ve
çok sayıda partili katıldı.
Divan Başkanlığını Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’ın kongrede MHP Genel
Başkanı Dr Devlet Bahçeli’nin İlçe Kongrelerine gönderdiği mesaj okundu. Daha sonra
Tomarza İlçe Başkanı Şevki Utkan tarafından faaliyet ve mali raporlar okunarak oy birliği ile
kabul edildi. Genel Kurulda konuşan MHP İl Başkanı Mete Eke, ülke gündemi ve dış politika
ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Eke, 2015 Genel Seçimlerinin, vatanın
bölünmez bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu vurguladı. 2015 genel seçimleri ülkemizin
bekasının yeniden dizayn edileceği bir seçim olacaktır. Dış politika da ülkemiz sıfır sorundan,
dost olan komşu ülke kalmamıştır. AKP iktidarı döneminde askerimizin başına geçirilen çuval
hadisesi başta olmak üzere birçok kez ülkemizin karizması çizilmiştir. Cumhuriyetimizin
kuruluşu günü olan 29 Ekim tarihinde peşmergeler adeta ülkemizi işgal edercesine ülke
sınırları içerisinde girmiş ve Suriye’ye intikal edilmiştir. Yapılanların hiçbiri tesadüf
manzumesi değildir. Yapılanlar bilerek, programlanarak Büyük Orta Doğu senaristçilerin
hazırladığı oyunların tezahürüdür” dedi.
Suriye’den Türkiye’ye gelen mülteci akımı ile ilgili de konuşan Eke, “Ülkemizde 2 milyon,
Kayseri’de ise 20 bin Suriyeli mülteci bulunmakta, Suriye’li insanların ülkemize getirdiği

ekonomik kayıp 4 milyon dolarlar civarındadır. Suriyeli mülteci sayısının ülkemiz içerisinde
fazla olması ülke geleceğimiz adına kaos teşkil etmektedir” diye konuştu.
MHP Grupbaşkanvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu ise yaptığı konuşma da Tomarza İlçe
Kaymakamının İlçe kongresi öncesi İlçe Başkanı Adayı Mustafa Köse’ye kongrenin yapıldığı
Halk Eğitim Müdürlüğü salonunu vermeyeceğini, vermesi durumunda da şartının
Cumhurbaşkanı ve Başbakan aleyhinde konuşma yapılmaması şartı olmasına tepki gösterdi.
Halaçoğlu sözlerine şöyle devam etti;
"Maalesef kaymakam bey burada bizim seviyeli, seviyesiz konuşmamızla konusunda bir irade
buyurmuşlar ve bizim Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında konuşmalarımıza dikkat
etmemiz dahilinde bu salona vereceğini söylemiş. Her şeyden önce onun haddine değildir.
Bunun hesabını da verecektir. Ben Kayseri Milletvekiliyim ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekiliyim. Konuşmam hem Milliyetçi Hareket Partisi adına hem de Genel Başkanımız
Devlet Bahçeli adınadır. Genel Başkanımız adına konuşan bir kişiye böyle hadsiz bir
değerlendirme olmamıştır. Vali beyle konuştuğumda “Kaymakam acemiymiş de ondan dolayı
böyle bir yanlış yapmış kusura bakmayın” diyor. Hiç kimse kusura bakmasın böyle acemi
olan kaymakamın böyle bir ilçe de yer alması mümkün değildir. Biz mecliste çok daha ağır
konuşmalar yapıyoruz, çünkü milletin vekiliyiz, sadece Kayseri’nin değil, milletin vekilleri,
üzerlerinde ağır bir sorumluluk olan vekillerdir. Eğer Başbakan Yanlış yapmışsa onun
yanlışlarını ortaya koyarız. Cumhurbaşkanı yanlış yapmışsa onun yanlışlarını da ortaya
koyarız. Bundan da hiç çekinmeyiz, bu bizim asli vazifemizdir” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tomarza İlçe Başkanlığa delegelerin tüm
oyunu alan Mustafa Köse seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9953.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

7 Yıldır Sokağa Çıkamayan Kadın Yardım
Bekliyor
Aşırı kiloları nedeniyle 7 yıldır evden çıkamayan 52 yaşındaki Zülfiye Ulaş, tedavi olabilmek
için Vali Orhan Düzgün’den yardım beklediğini söyledi.7 yıldır hastalığı nedeniyle evden
çıkamayan ancak Mart ayında Erciyes Üniversitesi...
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Aşırı kiloları nedeniyle 7 yıldır evden çıkamayan 52 yaşındaki Zülfiye Ulaş, tedavi olabilmek
için Vali Orhan Düzgün’den yardım beklediğini söyledi.
7 yıldır hastalığı nedeniyle evden çıkamayan ancak Mart ayında Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne vatandaşların da yardımı ile kaldırılan 52 yaşındaki Zülfiye Ulaş,
"Burada bir hafta kadar kaldım. Bu süre içinde 170 kilodan 160 kiloya kadar düştüm" dedi.
Bir hafta süren tedavinin kilo vermesinde faydalı olduğunu söyleyen Ulaş, "Ne olur bana bir
yardım eli uzatsınlar. Sırt üstü yatamıyorum, romatizmam var, nefes darlığım var. Evde

lavaboya gidip gelene kadar nefes nefese kalıyorum. Hastanede gördüğüm bir haftalık
tedavinin faydasını gördüm ancak daha uzun süre kalarak tedavi görmek istiyorum. Bu
konuda Sayın Valimizden, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden, Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü yetkililerinden bana bir yardım eli uzatılmasını istiyourm" diye konuştu.
Ulaş, kendisine evli olan kızının baktığını söyleyerek, "Kızımın da okula giden bir çocuğu
var. Artık o da zorluk çekiyor. Hastane konusu olmazsa 50-100 TL maaş bağlarlarsa bir
bakıcı da tutabilirim. Bize ne olur bir yardım eli uzatsınlar" diye konuştu.
Zülfiye Ulaş’ın kocası Mehmet Ulaş ise, "Artık kendi ihtiyaçlarını görme konusunda daha da
zorluk çekiyor. Geçtiğimiz Mart ayında bir hafta hastanede tedavi gördü. Hastaneye
götürürken mahalleden adam topladım ve ancak o şekilde evden dışarı çıkarabildik. Eğer yine
bir hafta hastanede kalacaksa hiç yardım edilmesin çünkü bize de eziyet oluyor. Eğer karım
hastanede biraz daha uzun süre kalabilirse 100 kiloya kadar düşerse yürümesi de
kolaylaşacak" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9954.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Gerçeğini Aratmayan
Yangın Tatbikatı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.Kayseri
İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılan yangın tatbikatına Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmet
Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birini,...
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılan yangın tatbikatına Sivil Savunma ve Seferberlik
Hizmet Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birini, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Tatbikatta senaryo gereği müdürlük yemekhanesinde çıkan yangına müteakip yangın ihbar
butonuna basılarak sirenler çalıştırıldı. Kat görevlilerinin ve tahliye sorumlularının
gözetiminde müdürlük ana binası 3 dakika gibi kısa bir sürede tamamen boşaltılarak tatbikat
başarıyla sonlandırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9955.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura
Çekimi Yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenenlenen Kurumlar Arası Voleybol
Turnurvası’nın kura çekimi ve tanıtım toplantısı yapıldı.Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Salon Erciyes düzenlenen Kura çekiminde 40 takımın rakipleri belirlendi.Kayseri’de...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenenlenen Kurumlar Arası Voleybol
Turnurvası’nın kura çekimi ve tanıtım toplantısı yapıldı.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Salon Erciyes düzenlenen Kura çekiminde 40 takımın
rakipleri belirlendi.
Kayseri’de bulunan kurumlardan oluşan 40 takım’ın katılacağı organizasyon’da, çeyrek final
maçları 3 set oynanırken, yarı final ve final maçları 5 set oynanacak.
8 Aralık pazartesi günü başlayacak olan turnuvanın maçları Kadir Has Kongre ve Spor
Merkezi’nde oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9956.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Ak Parti 9 İlçede Kongreleri Tamamladı
AK Parti Kayseri teşkilatı, her hafta sonu gerçekleştirdiği ilçe kongrelerine son hızla devam
ederken, Özvatan ve Felahiye ile 9 ilçede kongrelerini tamamladı. Özvatan İlçesi’nde Nasip
Aksoy, Felahiye’de ise, Musa Zafer Kingir tek liste ile...
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AK Parti Kayseri teşkilatı, her hafta sonu gerçekleştirdiği ilçe kongrelerine son hızla devam
ederken, Özvatan ve Felahiye ile 9 ilçede kongrelerini tamamladı. Özvatan İlçesi’nde Nasip
Aksoy, Felahiye’de ise, Musa Zafer Kingir tek liste ile girdikleri kongreden ilçe başkanı
seçildi.
Özvatan İlçesi’ndeki bir düğün salonunda yapılan kongreye, TBMM Başkanvekili Sadık
Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri

Koordinatörü Recep Yıldırım, AK parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe
koordinatörleri, İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, konuşan AK Parti Kayseri İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, yeni bir şevkle, yeni bir liste ile, yeni dönemin, yeni kadrosuna
Özvatan’ı da katacaklarını belirterek, "Yeni yönetimde görev alacak arkadaşlarımız
inanıyorum ki, Özvatan’ı şaha kaldıracak. Özvatan’ı çok daha iyi yerlere getirecekler. Bu
teşkilat için bir gün dahi emeği geçmiş tüm arkadaşlarımıza, emeklerinden dolayı teşekkür
ederken, yeni arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, meclisteki bütçe görüşmeleri hakkında bilgi
vererek şunları söyledi:
"Bütçe görüşmelerinin komisyonda görüşerek, genel kurula indirdik. Çarşamba gününden
itibaren de, görüşmelere başlayacağız. Bütçemiz 473 milyar TL ile bağlandı. Geçen yıl itibari
ile 452 milyar TL ile gerçekleşme söz konusu oldu. Gelecek yıllardan itibaren baktığımızda
bütçe yapının en fazla Milli Eğitime ayrıldığını görüyoruz. 89 milyar TL ile. 2002 yılından
önce Milli Eğitim çok daha gerilerde idi. Ama artık bu gün bir ülkenin kalkınmasında,
gelişmesinde, muasır medeniyetler seviyesine gelebilmesi için eğitime ne kadar önem
verdiğimizin bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Bütçenin önemli bir kısmından ikinci olarak
ayırdığımız rakam ise, sağlığa ve sosyal güvenlik kurumlarına. Bu rakamda 87 milyar TL.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, Özvatan ilçesine yeni bir el değdiğini ifade
ederek, "AK Parti bir hizmet partisidir. Bundan önceki arkadaşlarımızda ilçeye ve bu partiye
çok hizmet ettiler. Bu hizmetlerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Bizler hep geçmişim
kıymetini bileceğiz, hem de geleceğe güvenle bakacağız. AK Parti gelmeden önce Özvatan’da
ne vardı? Şimdi ne var bunu mukayese etmemiz lazım. Özvatan, vatanın özü yerel seçimlerde
yanlış seçim yaptı. Hizmeti AK Parti’den alacaksınız. Her türlü hizmeti AK parti yapacak.
Ama siz, kendinize hizmet etmeyeceksiniz. Bu da Özvatan’a yakışmıyor doğrusu. Özvatan’a,
Vatan’ın Özü’ne hizmet etmeye devam edeceğiz. İsterseniz oy verin. İsterseniz vermeyin.
Ama milletvekillerinin ve siyasetin gıdası, milletin teveccühü ve oyudur. Sizler ne kadar
arkamızda durursanız, bizlerde hizmetleri o kadar sizlere getirebiliriz. Onun için bu kongreler
yenilenme kongreleridir. Yeniden ayağa kalma kongreleridir. Özvatan’da yeniden ayağa
kalkmalı." şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından kongreye tek liste ile giren, Nasip Aksoy, Mustafa Gürcü’den
ilçe başkanlığı görevini devraldı.
Günün ikinci kongresi Felahiye İlçesi’nde gerçekleştirildi. Burada da seçime tek liste giren,
Musa Zafer Kingir, Nurettin Almak’tan görevi devralarak ilçe başkanı seçildi.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, her iki ilçede de eskimeyen ilçe başkanlarına
hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9957.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Ayna’dan Muhteşem Konser
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Kayseri’ye gelen Ayna Grubu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Merkezi’nde bir konser verdi.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Kayseri’ye gelen Ayna Grubu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Merkezi’nde bir konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Ayna Grubunun konserine ilgi
büyüktü. Kayserililer konser salonunu tamamen doldurdular. "Ölünce Sevemezsem Seni",
"Ceylan" gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Ayna Grubu müzikseverleri
coşturdu. Solist Erhan Güleryüz’ün seslendirdiği parçalara zaman zaman izleyiciler de eşlik
etti. Ayna Gurubu Solisti Erhan Güleryüz "Dünyanın ve ülkemizin birçok yerlerinde konserler
veriyoruz. Sahneye çıktığımız andan itibaren bu salonun akustiği ve yapısıyla alakalı çok
şaşırdım çok da mutlu oldum. Bu salon hakikatten konser vermek için ideal bir kültür
merkezi. Bu salonu Kayseri’ye Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye de teşekkür
ediyorum" dedi.
Konser Sonrası bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat İşleri Daire Başkanı
Oktay Durukan Ayna Gurubu gibi önemli müzisyenleri Kayserililerle buluşturdukları için
mutlu olduğunu söyledi ve Ayna Gurubu Solisti Erhan Güleryüz’e günün anısına çiçek taktim
etti.
HIZ KESMEDEN DEVAM
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 7 Aralık Pazar günü Macar
Sanatçılar, 12 Aralık Cuma günü Ümit Besen, 27 Aralık Cumartesi günü ise Halil Necipoğlu
bir konser verecek. Etkinlikler kapsamında ayrıca 16 Aralık Salı günü Büyükşehir Belediyesi
Türk Halk Müziği Korosu’nun, 26 Aralık Cuma günü ise Alaaddin Yavaşça Gecesi’nde Türk
Sanat Müziği Korosu’nun konseri yer alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9958.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

Kayseri ’engelsiz Şehir’ Olma Yolunda İlerliyor
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Zöhre
Akşar, Kayseri’nin engelliler için gün geçtikçe yaşanılası bir şehir olduğunu
söyledi.Kayseri’de engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlatan Zöhre...
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Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Zöhre
Akşar, Kayseri’nin engelliler için gün geçtikçe yaşanılası bir şehir olduğunu söyledi.
Kayseri’de engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlatan Zöhre Akşar, kendisinin de sağ bacağındaki
sıkıntıdan dolayı yüzde 40 engelli olduğunu söyleyerek, son yıllarda engelli sorunlarının
arttığını ifade etti. Yaşanan sorunları bedensel engelliler çerçevesinde değerlendirebildiğini
berlirten Akşar," Ben bedensel engelliyim, o yüzden sorunları bu çerçevede
değerlendiriyorum. Son yıllarda daha çok engelli sorunları arttı. Ben bedensel engelli
olduğum için bedensel engelim ile alakalı sorunlar daha çok dikkatimi çekiyor.
Kaldırımlarımız daha önce çok yüksekti ama artık tekerlekli sandalyeli engelli kardeşlerimize
uygun bir hal almaya başladı. Toplu taşıma araçlarımızda da aynı şekilde son yıllarda büyük
bir gelişme gözleniyor. Ama tabi ki engelliler için yeterli olmuyor. Çoğu yerde eksik
yanlarımız kalıyor ne yazıkki. En kısa zamanda düzelmesi bizim beklentimiz. Engelli sporuna
şehrimizin daha çok sahip çıkmasını isterdim" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9959.html
Erişim Tarihi: 08.12.2014

