KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.09.2014–07.09.2014
78 Yaşında Erciyes’e Tırmandı
Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından
organize edilen ve bu yıl 20’incisi düzenlenen Erciyes zirve tırmanışında 78 yaşındaki
Kayserili Hasan dede de yerini aldı.78 yaşındaki Kayserili...
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Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından
organize edilen ve bu yıl 20’incisi düzenlenen Erciyes zirve tırmanışında 78 yaşındaki
Kayserili Hasan dede de yerini aldı.
78 yaşındaki Kayserili Hasan Mutlu namı diğer Hasan dede 7 yıldır Erciyes’e geldiğini ve
tırmanış yaptığını söyledi.
Erciyes dağını sevdiğini söyleyen Hasan Dede “78 yaşındayım. 7 senedir buraya Erciyes’e
geliyorum. Büyük kayaların altına doğru çıkıyoruz, tırmanıyoruz, seviyorum. Buraların
yeşilliğini seviyorum ”dedi.
Erciyes dağından gençlere tavsiyelerde bulunan Hasan dede “ Kar olmayınca tırmanmak zor,
çakıl olunca ayakların kayıyor, vatandaşlardan pek çıkan olamaz. Gençlere hem kayak
yapmayı, hem de dağlara tırmanmayı tavsiye ediyorum. Hem de Harikalar diyarında buzda
kaymayı tavsiye ediyorum. Hızlı trene binmelerini tavsiye ediyorum. Belediye Başkanı
Özhasekiye ve buradaki mebusların hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel oluyor” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8452.html
Erişim Tarihi: 08.09.2014

Savruk: Bir puan başlangıç olarak iyi
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Trabzonspor karşılaşmasını
değerlendirerek, "Bir puan başlangıç olarak iyi" dedi.Trabzonspor’un oynadığı resmi
karşılaşmalar nedeniyle lige hazır bir takım olduğunu söyleyen Kaan Savruk,...
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Trabzonspor karşılaşmasını
değerlendirerek, "Bir puan başlangıç olarak iyi" dedi.
Trabzonspor’un oynadığı resmi karşılaşmalar nedeniyle lige hazır bir takım olduğunu
söyleyen Kaan Savruk, "Biz ise yaptığmız hazırlık maçları sonrasında lige başladık. Kendi
sahamızda oyuncularımız güzel bir oyun sergiledi. Kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı ama
sahadan beraberlikle ayrıldık" dedi.
Kaan Savruk, "Aldığımız bir puan başlangıç için iyi. Önümüzdeki maçları iyi oynayarak en
iyi sonuçları almak istiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8453.html
Erişim Tarihi: 08.09.2014

Yurt Çocukları Karadeniz Gezisi İle Stres Attı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalan çocuklar, Karadeniz gezisi ile
stres attı.Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve ADM Müdürlüğünde koruma
ve bakım altında bulunan çocuklar ve beraberindeki...
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalan çocuklar, Karadeniz gezisi ile
stres attı.
Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve ADM Müdürlüğünde koruma ve bakım
altında bulunan çocuklar ve beraberindeki görevli personeller 18-27 Ağustos tarihleri arasında
Karadeniz gezisi yaptı.
Gezi kapsamında; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin tarihi ve turistik yerlerinin yanı
sıra doğa harikası yaylaları ve diğer önemli yerleri gezildi. Çocuklar mavinin ve yeşilin

ahenkle dans ettiği Karadeniz’de doğa yürüyüşleri, piknikler, deniz ve kaplıca gibi
etkinliklerle eğlenceli ve güzel bir 9 gün geçirdi.
10 çocuğun katıldığı gezi, Sosyal Hizmet Uzmanı Ziya Tez ve Fizyoterapist H. Bayram
Kınacı ile beraberindeki iki bakıcı personel sorumluluğunda gerçekleşti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8454.html
Erişim Tarihi: 08.09.2014

Gazetemiz Muhabiri Mesut Davarcı dünyaevine
girdi
Gazetemiz Muhabiri Mesut Davarcı ve Rukiye Kurt Gezegen Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen
törenle dünyaevine girdi.
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Düzenlenen törende çiftin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Kalabalık davetli
topluluğunun katılımıyla başlayan merasimde yüzüklerin takılmasının ardından davetliler
ilahiler eşliğinde hoşça vakit geçirdi. Biz de ‘Kayseri Gündem’ Ailesi olarak çiftte ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8455.html
Erişim Tarihi: 08.09.2014

Türkiye’de maalesef Mesleki eğitime yönelim
yok
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa
Zülküf Altan ile yeni Eğitim, Öğretim sistemi ve sınavlarla ilgili merak edilenleri konuştuk.
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*Merhaba değerli okurlarımız, Yine yeni bir söyleşide sizlerle birlikteyiz.
*Konuğumuz, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Öğretim Üyesi Mustafa Zülküf Altan bizlerle birlikte, kendisi ile yeni Eğitim, Öğretim
sistemi ve sınavlarla ilgili merak edilenleri konuşacağız. Hocama öncelikle hoş geldiniz
diyelim.
Hoş bulduk teşekkür ederim Selda Hanım.
*Bu gün Eğitim sisteminden bahsedeceğiz, yeni Eğitim sisteminden ki biliyorsunuz
şimdi artık Lise Sınavlarına Ortaokuldan itibaren girmeye başlıyor çocuk ve kendisine
uygun mesleği seçmeye gayret gösteriyor, tabi bu biraz Ailelerin teşviki ile olacak, biraz
kendi istediği bölüm olacak ama biz bu Eğitim Sisteminden bahsedeceğiz. Çocuk istediği
meslek seçimini sizce bu yaşta yapabilir mi? Yani 13-14 yaşında çocuk mesleğini
seçmeye hazır mıdır?
**Biz hep bir şeyleri değiştiriyoruz.
Vallahi bu zor bir soru genelde tabi Milli Eğitimin yönetmeliklerine, kânunlarına baktığınız
zaman 1. 2. maddesindedir işte insanların, bireylerin, bilgi, istidat ve kabiliyetleri
doğrultusunda yönlendirilmeli ve o yönde gelişimlerinin sağlanması, meslek edinmeleri falan
diye böyle maddeler vardır. Ama bunların çoğu kâğıtta, bu yapılanlarda tabi ki fikir olarak
yapılabilir ama, bunlara hep sorun şudur, kim yapacak, nasıl yapacak evet yönlendirme
yapılabilir tabi ve aileler yönlendirilecek, okullarda öğretmenleri mutlaka öğrencileri tespit
edecek bunun için ortamlar hazırlanması lazım, Rehber Öğretmenlere çok ciddi görevler
düşüyor, âmâ ben bunların sağlıklı yapılacağına inanmayanlardanım. Fiziksel eksiklik yok,
âmâ içyapı eksikliğimiz devam ediyor. Evet, kâğıt üzerinde, kanun üzerinde biz bunları
sağlayacağız ama gerçekte realitede bunun olması çok zor. Dünyada evet yapan Ülke var
yapamayan Ülkelerde var, âmâ bizim Ülkemizde maalesef başlangıçta çok kötü gitti, biz hep
bir şeyleri değiştiriyoruz.
**Üniversite mezunu olabilirsiniz, elinizde belgeniz olabilir, âmâ bu Eğitimli olduğunuz
anlamına gelmez.
Hani değişimi biz değişim aşkına yapanlardanız. Türkiye’de işiniz çok zor nüfusumuz hızla
artıyor 2,4 -2,5 civarında bir nüfus artışımız var, alt yapı sorunlarımız vardı tamam Devlet bu
son 10-15 yılda özellikle sınıf eksiklikleri, okul eksiklikleri bunlar hızla kapandı. Şuan artık
ciddi anlamda bir fiziksel eksiklik yok, âmâ içyapı eksikliğimiz devam ediyor. Üniversite
mezunu olabilirsiniz, elinizde belgeniz olabilir, âmâ bu Eğitimli olduğunuz anlamına gelmez.
Okul demek işte sadece öğrencilere sınıf yaptım sıraları da koydum, hınca hınçta içini
doldurdum demek değil artık, Dünya böyle bir Eğitimden bahsetmiyor, böyle bir Eğitim
Sistemi de yok 860.000 (sekiz yüz atmış bine)yakın Öğretmen oluşmuş. Bunların % 50 - 60’a
yakını 40 yaş ve işte bu tarafında onların geçmişteki aldıkları Eğitim şimdi ki çocukları
yönlendirmeleri inanılmaz sorunlar var yani, ben sağlıklı bir şekilde çocukların mesleğe
yönlendirilebileceklerine açıkçası inanmıyorum, çok zor bir durum, çok idealist insanlara
ihtiyaç var, sistematik olarak düzenli çalışacak sistemler var ama, bu kadar büyük bir yapı
içinde düzgün gitmesi çok zor. Yani Okulların durumu, Öğretmenlerin durumu Ailelerin
durumu, Ailelerde sıkıntılı çünkü onların da Eğitim düzeyleri, Gelişmişlik düzeyleri, Diploma
falan demiyorum bakın, Üniversite mezunu olabilirsiniz, elinizde belgeniz olabilir âmâ, bu
Eğitimli olduğunuz anlamına gelmez. Biz bunu da hep karıştırırız.
*Kendini kişinin geliştirmesi gerekiyor değil mi hocam?
* Belki dışarıdan belki de Türkiye’den biz işçi ithal edeceğiz.
5-10 yıl içinde değilse bile bir 15-20 yıl süresinde Türkiye’de sanayide çalışacak işçi
bulamayacağız. Tabi ki, yani Lise, Ortaokulları bırakın Üniversiteler bu sorunları yaşıyor.
Mesleki eğitime yönelim maalesef Türkiye’de yok. Çok ciddi sıkıntı bunu bu günden
söyleyelim belki tarihe de düşer, yani 5-10 yıl içinde değilse bile, bir 15-20 yıl süresinde
Türkiye’de sanayide çalışacak işçi bulamayacağız. Çünkü yanlış yönlendirmelerle siz mesleğe

yönlendirilmiyorsunuz, herkes üniversiteye gidecek, herkes liseyi bitirsin, üniversiteyi bitirsin
iyi de kardeşim sanayide çalışacak adam yok. Ben buna 1999’da Kore’de iken şahit oldum.
Bir anda mantar gibi biten üniversiteler, özel Üniversiteler, Devlet Üniversiteleri, orada daha
çok özel üniversiteler var ama bir yıl içinde 90’a yakın özel Üniversite kapanmıştı ve
söyledikleri şuydu biz artık sanayide çalışacak eleman bulamıyoruz. Belki dışarıdan belki de
Türkiye’den biz işçi ithal edeceğiz Almanların bir zamanlar yaptığı gibi çünkü herkesi siz
üniversiteye yönlendirirseniz olacağı bu.
*Herkes tahsilli oluyor ve kimse farklı işler yapmak istemiyor değil mi hocam?
**Okuldan ziyade ailelere çok iş düşüyor.
İşte sorun burada tahsilli olup ta kendini realize edebilecek gerçekleştirebilecek insanlar
meslek edinerek te bunu yapabilir yani siz üniversite okuyarak eğitiminizi
tamamlayamazsınız, öğretim belgesini alırsınız ve o daha da kötüdür, çünkü siz çok daha kötü
bir eğitimle sadece belgenizi alıyorsunuz ondan sonra ne oluyor? Devlet bana iş ver deyip
kapıya dayanıyor çünkü yapacak hiçbir şeyi yok, elinde sadece bir tane diploması var ve o
diplomada hiçbir şeye yaramıyor. Yani burada okuldan ziyade ailelere çok iş düşüyor,
Ailelerin artık sazı eline alması gerekiyor. Çocuklarını iyi gözlemleyecekler, tabi bunun
içinde fırsatlar vermemiz lazım, yani siz sabahtan akşama kadar dizi seyrettirirseniz,
bilgisayar önünde bekletirseniz o çocuğun ilgi alanları nedir, Öğretmenler nasıl tespit edecek
çok basit yöntemleri vardır çocuğun ilgi alanları bunun içinde tabi okulların ve dışarının
bunlara olanaklar sağlaması lazım. Okul demek sadece sabah gittim, akşam okul bitti, servise
bindim hınca hınç, bağıra çağıra gel eve iki tane işte ödev yap, ödevlerde genelde kitaptan
deftere geçmiş, hiçbir zaman düşündürmeyi gerektiren formatlar olmadığı için klasik, biz
sadece kitabı öğreniyoruz, yani hazır bilinen bilgilerin aktarılması ve biz buna öğrenme
demiyoruz.
*Hocam şimdi mesela Öğretmenler ders veriyorlar, araştırma ödevi veriyorlar ve çocuk
ne yapıyor geliyor internetten o ödevin ismini yazıyor, yazdıktan sonra zaten takır takır
bilgiler çıkıyor ve kopyala, yapıştır, çıkar, götür okula ve burada Öğretmen demiyor ki
burada neden bir emek yok, neden yazmıyorsun araştırmaya sevk eden bir durum yok
orta da değil mi?
* Bütün sistemin proje tabanlı olması lazım.
Evet, çok doğru söylediniz burada Öğretmene çok ciddi görevler düşüyor, işte az evvel dedik
ya yapmış olmak için yapmak, birde proje ödevi diye bir şey çıkarmışlar, aslında bütün
sistemin proje tabanlı olması lazım, yapıldı mı yapıldı yani, ödevin içeriğine bakılmıyor, siz
soruyu hazır bir yerden bulur gibi sorarsanız, çocuk tatbikî internetten bulacak, o çocuğun
araştırması için, kitapta direkt olarak bulamayacağını, 8-10 kaynaktan okuyarak, gidip ilgili
kişi ile röportaj yaparak araştırmaya yönelik soru formatında sorabilsek ki biz bunlara yüksek
seviyeli düşünce soruları deriz. Hâlbuki bizim soru sistemimiz beynin alt tarafını ilgilendiren
düşük seviyeli düşünce sorularıdır, yani adınız nedir gibi, bakın tek cevap, ama ben adınız
neden Selda diye size sorarsam ne dersiniz? Örneğin; Babamın ilk kız arkadaşının adı Selda
imiş o yüzden Selda koymuş bakın ne oldu bana hikâyesini anlattınız, demek ki soruyu doğru
sormak lazım, Öğretmenlerde öyle yapıyor, çünkü böyle bir sistemi yok, Öğretmeninde hatası
yok, çünkü Öğretmen Eğitiminde böyle bir sistemi almıyor. Yani bu yüzden okullarda da
çözümlenemez çok iyi Hizmet İçi Eğitim Programları alması lazım e oda yok, Kanunda 2500
- 3000 üzerinde Öğretmen Eğitimi Seminerleri falan yapılır ama görüntüde. İçerikte kim
tarafından yapıldı, katılımcıların özverisi, istekleri onlarda oraya katılmış olmak için imza
atmak için katılır genellikle yani hocalarım beni maruz görsün bu durum böyle, biz biliyoruz
içeride ne olup bittiğini.
**Standart Merkezi Sınavların hepsine karşı biriyim kendimde uygulamıyorum.
Ben birey olarak ve şahsım olarak konuşuyorum Standart Merkezi Sınavların hepsine karşı
biriyim kendimde uygulamıyorum, benim yazılı kâğıt, kalem sınavım hiç yoktur mesela

üniversitede, benim inancım insanların kendilerinin gerçekleştirebilecekleri performans
tabanlı veya alternatif değerlendirme sistemlerinin uygulanmasında, orada çocuk kopya
çekemez, hile yapamaz olmadığı halde sadece soru sorma teknikleri ile bir yere gelmez bizim
hep yaptığımız o yani çoktan seçmeli soru formatlarında. Çocuk sadece soruyu nasıl
çözeceğini öğrenir, işte dershaneler burada devreye giriyor, dershaneler o çocuğa o soruyu
nasıl çözeceğini öğretir onun haricinde başka hiçbir katkısı yoktur çocuğun öğrenmesine,
çünkü tek amaç ideal sınavı geçmektir ve burada da ciddi bir sorun söz konusu o zaman
okullara niye gidiyorum ben, sadece o diploma için gidiliyor. Çünkü okulun hiçbir katkısı
olmuyor, okulun ön plana çıkarılması için bu sınav sistemi evet iyi ama okullarda da yine
çoktan seçmeli işte merkezi standart tarz dediğimiz sayısal sözel zekâya hitap eden soru
formatlarında yaparsanız çocuğun gelişimi yine sağlanmayacak o yüzden ciddi anlamda bir
değişiklik lazım. Değişiklikte ben sınav sistemini değiştirdimle olmaz az evvel dedim,
içeriğini, ruhunu, özünü değiştirmeden Selda hanımı değiştir işte makyajla, kuaför hileleri ile
veya işte alışverişle kimseyi değiştiremezsiniz. Plan olarak doğru bende kabul ediyorum
olması gereken ama o sınavların nasıl yapılacağı Devlet açıkladı, Milli Eğitim Bakanlığı daha
doğrusu açık uçlu sorulara geçeceğim diye çok doğru evet ama açık uçlu sorular zaten vardı.
Peki, biz açık uçlu soruların nasıl yapılacağını biliyor muyuz acaba. Açık uçlu soruyu da yine
nedir ile sorarsanız çocuk yine ezberleyecek kitaptan öğrendiğini oraya aktaracak. Hâlbuki
öyle olmamalı çocuğun yaratıcılığını, aykırılığını ve farklılığını ortaya çıkaracak tarzda
yapacak velev ki böyle sordu bu sefer ortaya bir başka soru çıkıyor bunları kim
değerlendirecek, kim okuyacak. Çünkü Öğretmenler böyle bir eğitimden geçmiyor bunu nasıl
değerlendireceğini bilmiyor yoksa Tarih sınavları hep böyle yapılırdı.
*Yani Öğretmen bilmez ise Öğrencinin de bilmesi söz konusu değil zaten.
*Hocam birde merak edilen bir sınav sistemi olan Pizza Sınav Sistemi nedir bundan da
bahsedebilir misiniz?
Evet, son aylarda yine Gazetelerde de var 2012 yılının sonuçları açıklandı öncelikle Pizza
nedir dediğiniz zaman Uluslararası Standart Değerlendirme dediğimiz bir şey ki nereye bağlı
OICD’ye bağlı bir birim Ülkeler Globalleşti işte çok yakınlaştı falan Eğitim sistemlerinin de
birbirine yakın olması isteniyor 15 yaşındaki öğrencilere 3 bölüm içeren bir sınav uygulanıyor
nedir bu bölümler Matematik, Fen Bilimleri ve Okuma Becerileri bunlardır. 2012 yılında 65
Ülke katılıyor, yani 65 Ülkede aynı soruları veriyorlar 15 yaş grubu öğrencilere bakalım
Ülkeler bu aynı konuları nasıl öğretebilmiş. Ben bu Eğitim Sistemine de karşıyım, bizim
Eğitim Sistemimize uymuyor.
*Hocam son olarak şu soruyu sorarak söyleşimizi noktalamak istiyorum. İlk LGS sınavı
için öğrenciler ter döktü, aylarca hazırlandılar ve zorlu bir sınavı geride bıraktılar.
Şimdi, girilen bu sınavlar bu çocuklara avantaj mı oldu, dez avantaj mı oldu?
**Çocuk neyse o olmalı illa ki şu olsun, bu olsun diye zorlamamak lazım.
Açıkçası çok avantaj yâda dez avantaj söylenemez, 8. sınıf sonunda topluca tek bir gün
gireceklerine ayrı ayrı girildi. Başlangıçta olabilir onu da yine aileler yapar. İhtiraslı, şunu
yapacaksın, bunu yapacaksın okullar tabi işte yarışma söz konusu. Aslında bu çok kötü okul,
bu büyükler yapıyor çocuklar öyle bir şeyi düşünmez. Çocuğu o hale getiren biziz. Hep
söylüyorum çocuk neyse o olmalı illa ki şu olsun, bu olsun diye zorlamamak lazım.
**Sevdiğiniz işi yapmanızda çok önemli öyle değil mi?
Evet, limon satıyorum pazar yerlerinde çok vardır aylık maaşı 8.000 -10.000 liraya gelen
insanlar vardır ben biliyorum, bu parayı asla mezun olduğunda alamayacak insanlar var.
Çünkü severek yapıyor ve mutlu. İlla diploma olsun dememek gerekir, kişisel gelişimine katkı
sağlamıyorsa diploma neye yarar, binlerce diplomalı ama hiçbir şeye yaramayan, dışarıda
limon bile satamayan insanlar var. Bunun hiçbir manası yok. Mutlaka zamanında Mesleki
Eğitime yönlendirilme yapılması lazım, herkes Üniversiteyi okumamalı, okuması da
gerekmiyor, okuyanların da nitelikli bir eğitim alması lazım, okulu bitirdiğinde işte

kendiliğinden bir şeyler yapabilmesi lazım, istediği bölüme girebilen yani 1.000 kişiye sorun
990’nı hiçbir alakası yok puanım burayı tuttuğu için geldim diyecektir.
*Buradan çıkaracağımız sonuç nitelikli güzel eğitim verebilecek Eğitimciler
yetiştirilmesi gerekiyor.
Bunun içinde önce Öğretmen yetiştireceksiniz, Eğitim sisteminde karar vereceksiniz.
**Hocam güzel, faydalı ve eğitici söyleşiniz için çok teşekkür ediyorum sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
**Hocamın değerli bilgileri ile hem bilgilendik, hem de bilgilendirmeye gayret ettik
başka bir söyleşide görüşmek dileği ile hoşça kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8456.html
Erişim Tarihi: 08.09.2014

Kayseri Şekerspor’da Kalecilerin Rekabeti
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Kayseri Şekerspor’da yeni sezon öncezinde kaleciler
arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Üç kalecinin çalışmalardaki hırsı teknik adamları seçim
yapmakta zorluyor.Ligin ilk maçında 7 Eylül Pazar...

01 Eylül 2014 Pazartesi 12:12

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Kayseri Şekerspor’da yeni sezon öncezinde kaleciler
arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Üç kalecinin çalışmalardaki hırsı teknik adamları seçim
yapmakta zorluyor.
Ligin ilk maçında 7 Eylül Pazar günü deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşacak olan
Kayseri temsilcisi yaptığı tranfserleri le oldukça güçlü bir kadro oluşturdu. Bu kadro
içiresinde yer alan üç kaleci arasındaki eldiven rekabeti ise oldukça dikkat çekici. Kaleci
Antrenörü Mehmet Güler nezaretinde çalışan kaleciler Sertaç Güzel, Deniz Çınar ve Samet
Dinçer, bu sezon eldivenleri takabilmek için teknik ekibin gözüne girmenin çabasını veriyor.
Kaleci Antrenörü Mehmet Güler, yeni sezon öncesinde birbirinden başarılı üç kaleciye sahip
olduklarını söylerken, ’’Bizi asıl sevindiren ise bu üç başarılı kalecinin çalışmalarda son
derece hırslı olması. Lig’de oynayacağımz ilk maçın saatine kadar eldivenleri kimin takacağı
belli olmayacak gibi görünüyor’’ dedi.
Sertaç Güzel, Deniz Çınar ve Samet Dinçer ise yaptıkları açıklamada bu sezon eldivenleri
almanın kolay olmayacağını bildiklerini söylerken, ’’Birlikte iyi çalışıyoruz. Son kararı
hocamız verecek. Bir kişi kaleyi koruyacak, diğer iki kaleci ise her an forma giymeye hazır
şekilde bekleyecek. Bu sezon rakip forvetlere geçit yok’’ diye konuştular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8457.html
Erişim Tarihi: 08.09.2014

Büyükşehir’den Yatırım Zirvesi
Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere yapacağı yatırımlar Bünyan’da düzenlenen toplantıda
masaya yatırıldı. İlçelere yapılacak olan yatırımların projelerinin hazırlandığını ve Eylül
ayının sonunda ihale safhasının tek tek başlayacağını...
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Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere yapacağı yatırımlar Bünyan’da düzenlenen toplantıda
masaya yatırıldı. İlçelere yapılacak olan yatırımların projelerinin hazırlandığını ve Eylül
ayının sonunda ihale safhasının tek tek başlayacağını dile getiren Başkan Özhaseki, verdikleri
tüm sözlerin arkasında olduklarını ve Büyükşehir Yasasının ne getireceğinin herkes tarafından
görüleceğini söyledi.
Bünyan’a ve diğer ilçelere yapılacak olan yatırımların ele alındığı ve ilçe belediye
başkanlarının da katıldığı toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin
yanısıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer ile AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden de iştirak etti. İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve AK Parti
Kayseri Milletvekilleri kısa birer konuşma yaparak bir süre önce Bünyan’da meydana gelen
selden dolayı geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
"PROJELER TAMAM, İHALELER BAŞLIYOR"
Sözlerine Bünyan’da yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmamasından duydukları
memnuniyeti dile getirerek başlayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki de, sel sırasında Büyükşehir Belediyesi’nin Bünyan Belediyesi ile
birlikte yaptığı çalışmaları dile getirdi. Büyükşehir yasası çıktıktan sonra ilçelere tek tek
giderek yasanın ne getireceğini anlattıklarını hatırlatan Başkan Özhaseki, "Seçim öncesi yine
tek tek ilçelerimiz gezerek o ilçelerde nelerin yapılacağını, ilçelerin sorunlarının neler
olduğunu yerinde tespit etmiştik. Seçimler geçtikten sonra da yine ilçelere gidip yapılacak
olanları kararlaştırdık. Birkaç ay içinde her ilçemize ve büyük köylerimize dörder kez gitmiş
olduk. Sonrasında her ilçe için ayrı ayrı mimarlar, mühendisler tayin ettik. Arkadaşlarımız tek
tek tespitler yaparak, projeler hazırladılar. Projelerini yetiştirebildiğimiz işlerin Eylül sonuna
kadar ihalesini yapacağız. Önümüzdeki sene büyük bir bölümünü bitiririz. Sonra yeniden
ilçelerimize gidip şimdi sıra nerde diyeceğiz. Şükür olsun ki, verdiğimiz o sözlerimizin
hepsinin arkasındayız ve takip ediyoruz" dedi.
"DEVLETİN PARASI HEDER EDİLMEZ"
Büyükşehir’e bağlı 16 ilçenin bulunduğunu dile getirerek, 16 ilçeden 12’sinin AK Partili
belediye başkanlarınca, dört tanesinin de muhalif partili belediye başkanları tarafından idare
edildiğini ifade eden Başkan Özhaseki, seçim dönemi ve sonrasında yapılan bazı dedikoduları
hatırlattı.
Seçim döneminde hiçbir zaman iftira atmadıklarını; ama iftiralara maruz kaldıklarını dile
getiren Özhaseki, "İnsan olanın söyleyemeyeceği sözleri söyleyen insanlar, seçim akşamı beş
otobüsünden biletlerini aldılar ve gittiler. Bir daha da Kayseri’ye zor gelirler. Biz onları
unuttuk. Seçim dönemi bitti, geçim dönemi başladı. Muhalif partili belediye başkanlarının
bulunduğu dört ilçemizi de bizden farklı görmediğimiz için, o başkan arkadaşlarımızla da

programları yaptık. Ne lazımsa o ilçelerimizde de yapıyoruz. Bu arada bazıları hala
’Büyükşehir geldi de ne oldu?’ diye dedikoduya devam ediyorlar. Ne olduğunu yakında
göreceksiniz. Her ilçemize gittiğimizde işe suyla başladık. Sonra kanalla, arıtma tesisi ile
devam ettik. Sonra üst yapıda ne yapılacağını konuştuk ve ardından da üzerinde yapılacak
sosyal tesisleri ele aldık. Bunların hepsi proje haline geldi. Şimdi, Bünyan’da hala asbestli
borular varken, insanlar kanser yapan borulardan su içerken üst tarafa asfalt dökemezsiniz.
Hepimizde bir vicdan var. Biz bu devletin parasını harcıyoruz. Devletin parası heder edilmez.
En veballi iştir devletin parası. İşte bu yüzden ince ince hesaplıyoruz. Burada da işe suyla
başlayacağız ve kanalla, arıtmayla devam edeceğiz. Gençlik ve Kadınlar merkezi, konferans
salonu yapacağız. Caddelerimiz, kaldırımlarımız elden geçecek. Sonra çevredeki
beldelerimizde neler söylediysek onları yapacağız. Ara ara da, ayda bir ilçelerimizde bir araya
gelip, o ilçelerin sorunlarını masaya yatıracağız. İnşallah milletin verdiği vekalet süresini
hayırla götüreceğiz, hayırla ayrılacağız ve arkamızdan hayır duası alacağız" diye konuştu.
BÜNYAN ALTYAPISINA 15 MİLYON LİRA
Bünyan’da altyapı hizmetlerine yaklaşık 15 milyon lira harcanacağını da dile getiren Başkan
Mehmet Özhaseki, "Bünyan belediyesi hiçbir iş yapmasa, sadece altyapı hizmetini 7,5 yılda
yapabilir. Çünkü bütçesi bu kadar. İnşallah biz bu işleri gelecek senenin sonunda bitiririz"
dedi. Bünyan’a yapılacak olan Kadınlar ve Gençlik Merkezi ile 1000 kişilik çok amaçlı
salonun projesini de gösteren Başkan Özhaseki, toplantıyı izleyen Bünyanlı vatandaşlardan
alkış aldı. Başkan Özhaseki, ayrıca Bünyan’ın Pınarbaşı bölgesine mesire alanı yapılacağını
kaydetti.
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da yaptığı konuşmada sel felaketinde Büyükşehir
Belediyesi tarafından verilen desteğe teşekkür etti. Gülcüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Yalçın ve iş makinalarının felaket sırasında ve sonrasında yoğun bir
çalışma sergilediklerini kaydetti. Gülcüoğlu, ilçenin sorunları hakkında da bilgi verdi.
Toplantıya katılan diğer ilçelerin belediye başkanları da söz alarak kendi ilçelerine yapılan ve
yapılacak olan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.
Toplantı sonrası Bünyan’ın Pınarbaşı bölgesine geçildi. Burada kaynayan sudan içen ve
piknik yapan vatandaşlarla görüşen Başkan Özhaseki, bölgede yapılacak olan mesire alanının
projesini de yerinde inceledi. Başkan Özhaseki piknik yapan vatandaşların ikramlarından da
tattı ve onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.
Başkanların Bünyan programında Kadınlar Merkezi, Gençlik Merkezi ve Çok Amaçlı
Salonun yapılacağı Bünyan Meydanı’na bakan alanda da incelemelerde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8458.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Agüspor Genç Oyuncuları İle Görücüye
Çıkacak
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından Abdullah Gül Üniversitesi Spor
Kulübü (AGÜspor), yeni sezon hazırlıklarını milli takımlarda bulunan yerli ve yabancı
oyunculardan yoksun olarak sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlı takım,...
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından Abdullah Gül Üniversitesi Spor
Kulübü (AGÜspor), yeni sezon hazırlıklarını milli takımlarda bulunan yerli ve yabancı
oyunculardan yoksun olarak sürdürüyor. Kırmızı-Beyazlı takım, özellikle yerli oyuncularının
performansını görmek için Eylül ayı içerisinde 3 hazırlık maçı oynayacak.
Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosu ile Kadir Has Spor Salonu’nda çalışmalarını
sürdüren AGÜspor, kadrosunda yer alan genç oyuncularının performansını görmek için bu ay
içerisinde üç hazırlık maçı oynayacak. Üç gün içinde Adana ve Mersin’de üç hazırlık maçı
oynayacak olan ekip, bu maçlarda yerli oyuncularına şans vererek son durumlarını görme
imkanı bulacak. AGÜspor ilk hazırlık maçını 11 Eylül Perşembe günü Adana’da BOTAŞ ile
oynayacak. Kırmızı-Beyazlı ekip, 12 Eylül Cuma günü ise yine Adana takımlarından Adana
ASKİ ile mücadele edecek. Serinin son maçı için 13 Eylül Cumartesi günü Mersin’e geçecek
olan güçle ekip, Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maçın ardından
Kayseri’ye dönerek çalışmalarını sürdürecek olan takımda bu maçlarda yabancı oyunculara
şans tanınmayacağı, yerli oyuncuların sahaya çıkacağı öğrenildi.
AGÜspor, Ekim ayı ayı içiresinde ideal kadrosu ile üç ayrı turnuvaya katılarak lig öncesinde
son durumunu görme imkanı bulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8459.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

12 Kişilik Suriyeli Aile Camiye Sığındı
Suriye’den kaçan 12 kişilik aile Kayseri’ye gelerek bir camiye sığındı.Suriye’deki iç savaştan
kaçan 12 kişilik aile araçları ile birlikte Kayseri’ye kadar geldi. Kayseri’de, Kocasinan
ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde bulunan...
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Suriye’den kaçan 12 kişilik aile Kayseri’ye gelerek bir camiye sığındı. Suriye’deki iç savaştan
kaçan 12 kişilik aile araçları ile birlikte Kayseri’ye kadar geldi. Kayseri’de, Kocasinan
ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Sahabiye Camii’ne sığınan aileyi gören
vatandaşlar polisi aradı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Suriyeli aile ile iletişim kurarak
Türkiye’ye nereden girdiklerini ve Kayseri’ye nasıl geldiklerini öğrenmeye çalıştı.Suriyeli
aile yapılan incelemenin ardından Yabancılar Şubesi’ne götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8460.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Düğün Magandası Bir Kişiyi Yaraladı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde düğünde tabanca ile ateş eden maganda, bir kişiyi bacağından
ve kolundan yaraladı.Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyüktopuklu
Mahallesi’nde meydana gelen olayda, düğünde A.D.’nin...

01 Eylül 2014 Pazartesi 12:00

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde düğünde tabanca ile ateş eden maganda, bir kişiyi bacağından
ve kolundan yaraladı. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyüktopuklu
Mahallesi’nde meydana gelen olayda, düğünde A.D.’nin kendisine ait ruhsatsız tabanca ile
havaya ateş ettiği öğrenildi. Açılan ateş sonrasında A.A.’nın bacağından ve kolundan
yaralandığı bildirildi. İlk olarak Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.A.’nın burada
yapılan tedavisinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, olayla
ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8461.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Melikgazi Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı
Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2014
yılı Eylül ayı meclis toplantısını yaptı.Melikgazi Belediye Meclisi Eylül ayı olağan
toplantısında yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. 10...
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Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2014
yılı Eylül ayı meclis toplantısını yaptı.
Melikgazi Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında yer alan maddeler görüşülerek
karara bağlandı. 10 madde oylanırken, 15 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.
Meclis gündem maddelerinin genelde imar olduğunu, çünkü planlı ve sağlıklı bir
şehirleşmenin temelinde imar planlarının uygulanmasının yer aldığını belirten Belediye
Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime, sağlık hizmetine ve
spor tesisleri ile tarihi mekan ve arkeolojik alanlara büyük önem veriyoruz. Bu manada Talas
caddesindeki Emir Ali Türbesi ile Hava Şehitliği Abidesi koruma altına alınarak gerekli
iyileştirme çalışması yapılacaktır. Mahallerindeki vakıflara ait tarihi eserlerin onarımı için oy
birliği ile kabul edildi. Yeniköy, Altınaoluk bölgesine hizmet verecek olan trafo merkezi için
yer tahsisi için karar aldık. Meclis üyelerimiz kendilerine verilen tablet bilgisayar ile Belediye
Meclisi gündem ve çalışmalarını takip etmektedirler. Böylece zamandan ve kağıt israfından
da tasarruf yapmış oluyoruz“ ifadelerini kullandı.
Belediye Meclis gündem ve kararlarının bilgisayar ile meclis üyelerinin tabletlerine anında
aktarıldığını, her türlü bilgi alışverişinin bilgisayar üzerinden gerçekleştirildiğini ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak,
yaşanabilir ve modern bir Melikgazi için meclis üyeleri ile uyum içerisinde çalıştıklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8462.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kaski’de İhaleler Devam Ediyor
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce iki ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif
fiyatlarının toplandığı belirtildi.İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve
KASKİ’nin resmi web sayfasından (www.kaski.gov.tr)...
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KASKİ Genel Müdürlüğü’nce iki ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif
fiyatlarının toplandığı belirtildi.
İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKİ’nin resmi web
sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı olarak verildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender
Batukan, "Söz konusu ihaleler; Akkışla, Bünyan, Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan ilçeleri
merkezlerinde ve köylerindeki içmesuyu tesislerinin tamir ve tadilatlarının yapılması ile
İncesu ilçesi Süksün mahallesi kısmi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı işi" dedi.
İhalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda
yapıldığını açıklayan Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı
değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihalelere katılan firmalar ve teklifleri
hakkında şunları söyledi:
’’Akkışla, Bünyan, Felâhiye, Özvatan ve Sarıoğlan ilçeleri merkezlerinde ve köylerindeki
içmesuyu tesislerinin tamir ve tadilatlarının yapılması ihalesine 2 firma katıldı. Bunlardan;
Korkmazlar inşaat 2.623.539,98 lira, Şahin Ülker - Ülker Taah. İş Ortaklığı 2.925.000,00 lira
verdi. İncesu ilçesi süksün mahallesi kısmi kanalizasyon şebeke hattı inşaatı işi ihalesine 5
firma katıldı. Hamzabey Papağan - Tek Yapı İş Ortaklığı 637.236,60 lira, Ülker Taahhüt
726.760,00 lira, Kayısı Hafriyat 947.075,00 lira, Aydınlar mühendislik 973.400,00 lira,
Korkmazlar inşaat ise 993.620,00 lira teklif verdi.’’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8463.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Hareket Halindeki Kamyonet Yandı
Kayseri’de hareket halindeyken yangın çıkan kamyonette maddi hasar meydana
geldi.Edinilen bilgiye göre Mimsin Malazgirt Bulvarı üzerinde Ahmet Turgut’un
yönetimindeki 58 RC 634 plakalı kamyonet, hareket halindeyken alev aldı. Kamyonetin
yandığını...
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Kayseri’de hareket halindeyken yangın çıkan kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Mimsin Malazgirt Bulvarı üzerinde Ahmet Turgut’un yönetimindeki 58
RC 634 plakalı kamyonet, hareket halindeyken alev aldı. Kamyonetin yandığını farkeden
şoför Turgut, aracı park ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de kamyonetin patlama olasılığına
karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen araçta
maddi hasar meydana geldi. Kamyonet sürücüsü Ahmet Turgut, seyir halindeyken
kamyonetin kasasının alev aldığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8464.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kaymek’te Kayıtlar Başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (KAYMEK) 2014-2015
eğitim dönemi için kayıtlar başladı.Hayat boyu eğitimin Kayseri’deki en önemli
kurumlarından birisi olan KAYMEK’te yeni dönem heyecanı kayıtların...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (KAYMEK) 2014-2015
eğitim dönemi için kayıtlar başladı.
Hayat boyu eğitimin Kayseri’deki en önemli kurumlarından birisi olan KAYMEK’te yeni
dönem heyecanı kayıtların başlamasıyla daha da arttı. KAYMEK kurs merkezleri kayıtların
ilk gününde başta bayanlar olmak üzere vatandaşlardan büyük ilgi gördü. KAYMEK kursları
için kayıt yaptıran bayanlar arasında, daha önce de çeşitli kurslara katılan ve farklı alanlarda
daha donanımlı olmak isteyen kursiyerler de yer alıyor. KAYMEK kanalıyla Kayseri’de
yaşayanlara sunulan imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye
teşekkür eden vatandaşlar, aldıkları kursların büyük fayda sağladığını belirtti.
KAYMEK bu dönem yeni açılan Belsin Kurs Merkezi ile birlikte 14 kurs merkezinde eğitim
vereceği, kursların Ekim ayında başlayacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8465.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Agü’de Kayıt Heyecanı
Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) yükseköğretim programlarına 2014 Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (2014-ÖSYS) sonucuna göre girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt
işlemleri başladı.AGÜ Sümer Kampüsü Dil Okulları’nda yapılan...
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Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) yükseköğretim programlarına 2014 Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sistemi (2014-ÖSYS) sonucuna göre girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt
işlemleri başladı.

AGÜ Sümer Kampüsü Dil Okulları’nda yapılan kayıt işlemlerinin ilk gününde Mimarlık,
Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme bölümlerinden 50 öğrenci kayıt yaptırdı.
AGÜ’lülere ulaşım kolaylığı
Farklı illerden Kayseri’ye gelen AGÜ’lü öğrencilerin istasyon, terminal ve havaalanından
Sümer Kampüsü’ne ulaşımı servislerle sağlandı.
Kayıt işlemleri sırasında heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, bölüm başkanlarıyla
yaptıkları kısa sohbetlerde üniversite ile ilgili bilgiler aldı.
Kayıt işlemleri tamamlanan öğrenciler ve ailelerine Kayseri turu düzenlendi. Turda öğrenci ve
velilere Kayseri’nin konaklama, ulaşım imkanları, yeme içme kültürü, tarihi ve turistik
merkezleri hakkında yerinde bilgi verildi.
Öteyandan, kayıt sırasında yoğunluk yaşanmaması amacıyla kayıt işlemleri 02-03 Eylül’de de
devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8466.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Telef Olmaktan Son Anda Kurtuldular
Kayseri’de bir köpek barınağında çıkan yangında maddi hasar oluştu.Edinilen bilgiye göre,
Melikgazi İlçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde boş bir tarlada başlayan anız yangını
tarlanın içinde bulunan köpek barınağına sıçradı....
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Kayseri’de bir köpek barınağında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi İlçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde boş bir tarlada
başlayan anız yangını tarlanın içinde bulunan köpek barınağına sıçradı. 8 köpeğin bulunduğu
barınak içerisinde yayılan yangından köpekler son anda kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı
üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden kontrol altına aldı.
Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, barınakta da
maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8467.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Talasemi Ve Lösemililer Derneği Genel Başkanı
Faruk Başdemir:
Talasemi ve Lösemililer Derneği Genel Başkanı Faruk Başdemir yaptığı basın açıklamasında
‘Talasemi ve Lösemiye Dur De’ projesi bakanlık tarafından onaylandığını ve en kısa zamanda
uygulamaya konulacağını söyledi.Talasemi ve Lösemililer...
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Talasemi ve Lösemililer Derneği Genel Başkanı Faruk Başdemir yaptığı basın açıklamasında
‘Talasemi ve Lösemiye Dur De’ projesi bakanlık tarafından onaylandığını ve en kısa zamanda
uygulamaya konulacağını söyledi.
Talasemi ve Lösemililer Derneği tarafından hazırlanan ‘Talasemi ve Lösemiye Dur De’ adlı
proje içişleri bakanlığınca kabul edildi. Projenin ise en kısa zamanda uygulamaya konulacağı
öğrenildi.
Konu hakkında açıklama yapan Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir
“Talasemi ve lösemiler derneğimizin 2014 yılı içerisinde İçişleri bakanlığının SODEP
projesine başvuruda bulunduk. Projemizin adı Talasemi ve lösemiye dur diyelim ismiydi.
Bakanlık tarafından projemiz kabul edilmiş ve aramızda yapmış olduğumuz protokol
anlaşmasıyla projemiz uygulamaya geçmiştir. Bu projenin amacı Talasemi hastalığının
önlenebilmesi için dernek olarak kadromuzu birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızı bu konuda
hizmete davet edip bu konuyu Talasemi ile ilgili sorunu çözmek için böyle bir projeyi hayata
geçireceğiz. Projenin maliyeti 57 bin liradır” dedi.
Başdemir “ Projenin hazırlık faaliyetleri 15.08 2014 itibariyle 15.09 2014 arasında olacaktır.
2’nci basamağında baskılı materyallerin hazırlanması ve eğitim ile ilgili tüm tanıtım kitapçık,
video ve sunumların temin edilmesidir. 3’üncü ayak olan 15.08 ile 30.09 2014 tarihleri
içerisinde şehrimizde stantlar kurulup burada halkımıza Talasemi ile ilgili projenin tanıtılması
ile ilgili tanıtım yapılacaktır. Toplam sekiz eğitimcinin 5 haftanın 5 gününde 5 okulda bin
öğrenciye Talasemi ile ilgili eğitim verilecektir. Temennimiz burada bizim Talasemi ile ilgili
mücadelemizin inşallah başarılı geçmesi ve halkımızın bu konuda bilgilendirmesi amacıdır.
Bu projenin bizim için çok önemi değeri var. Oluşturulacak bu bütçeyle de derneğimiz çok
şeyler kazanacak. Derneğimiz bugüne kadarki eğitim faaliyetlerini kendi imkanları ile
yapıyordu, şimdi artık içişleri bakanlığının vermiş olduğu katkıyla yapacağız. O yüzden de
çok mutluyuz. İnşallah bu projeyi anlımızın akıyla tamamlamaya çalışacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8468.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Eğitime Melikgazi Katkısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılının
Eylül Ayının ikinci haftasında başlayacağını hatırlatarak Melikgazi belediyesi olarak
okullarda haşarata karşın ilaçlama çalışması yapıldığını...

01 Eylül 2014 Pazartesi 14:06

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılının
Eylül Ayının ikinci haftasında başlayacağını hatırlatarak Melikgazi belediyesi olarak
okullarda haşarata karşın ilaçlama çalışması yapıldığını söyledi.
Sınıflar, kantin, spor salonları ve idare odaları
Melikgazi Belediyesi olarak eğitime ve öğretime verilen önem ve hassasiyet gerçekleştirilen
çalışmalar ile tescillendiğini belirten Başkan Dr Memduh Büyükkılıç, yaz aylarında Melikgazi
Belediyesi olarak sorumluluk alanı içerisinde yer alan tüm okullarda bakım ve onarım
gerçekleştirildiğini, spor salonu ve aletlerinden bakımdan geçirildiğini kaydetti.
Yaz tatili süresince okullarda spor ve basketbol sahası
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde özel ve kamu kurumlarına ait olmak üzere 25 anaokulu, 82
İlköğretim, 64 orta öğretim ve 61 lise okulun yer aldığını belirten Başkan DrMemduh
Büyükkılıç “ilçemizde belediye olarak gerekli tedbirler ve çalışmaları tamamladık. Yaz tatili
süresince okullarda spor ve basketbol sahası, okul içi tadilat ve bakım ile tüm okullarda bahçe
ve çevre düzenleme çalışması yaptık. Ayrıca yine ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda
haşarata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine getirdik. 5 okulda okul iç ve dış cephe
boyası, WC onarımı ve yineleme, bahçe açık alanda asfaltlama yaptık. Eğitime ve öğretime
yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır.“ dedi.
Çalışmalarımıza ve çalışanlarımıza şevk …
Eğitime ve Öğretime yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı öğrencilerin gülümsemesinin çok
anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak eğitim kurumlarına
yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8469.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Genom Kök Hücre Merkezinde Danışma Kurul
Toplantısı Yapıldı
Erciyes Üniversitesi tarafından Genom Kök Hücre Merkezinde Danışma Kurul Toplantısı
yapıldı.Genom Kök Hücre Merkezinde düzenlenen toplantıya, Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh...
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Erciyes Üniversitesi tarafından Genom Kök Hücre Merkezinde Danışma Kurul Toplantısı
yapıldı. Genom Kök Hücre Merkezinde düzenlenen toplantıya, Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırsever
ve Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, Genom Kök Hücre Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Yusuf Özkul ve çok sayıda çeşitli ülkelerden gelen bilim adamı katıldı. Toplantıda konuşan
hayırsever ve Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren, "Benim ana işim demir, çelik ticaretidir
ama çok iyi biliyorum ki bilim ve teknoloji olmazsa demir, çelik işlerim bir şekil alamaz"
dedi.Erciyes Üniversitesi ile tanışma hikayesini anlatan Eren, “Erciyes Üniversitesindeki
rektör ve hocalarım beni kan merkezini restore etmeye ikna etmek üzere Erciyes
Üniversitesine davet ettiler. Gezdik, inceledik fakat neticede bir restorasyon işi ile ortaya bir
eser çıkmayacak. Kendilerine en azından bir eser olması bakımından bir projelerinin olup
olmadığın sordum. Metrekare üzerinden pazarlık etik. 2 bin metrekareden pazarlık başladı.
Süreç ilerledi ve yan tarafta görmüş olduğunuz Eğitim Fakültesi bana 6 bin 700 metrekare
olarak başlatıldı, 9 bin metrekare olarak tamamladık. Sonra gördük ki muhteşem bir eser
ortaya çıktı. İnşaat biter bitmez sevgili rektörüm ve hocalarım bize nefes aldırmadı ve bu
binayla ilgili telefon görüşmelerimiz başladı. Buraya gerçekten ihtiyaç olduğunu bize
hissettirdiler. Bizde elimizden geldiği ölçüde söz verdiğimiz tarihlerde teslim etmek üzere bu
binanın inşaatını Allah kısmet etti ve bitirdik" diye konuştu.Toplantı sonrası konuşan Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, “Önemli bir toplantı için bugün burada
bir araya geldik. Genom Kök Hücre Merkezi biliyorsunuz kısa süre önce kurulan bir merkez.
Bu merkez hayırseverimiz Ziya Eren ve ailesi tarafından yaptırılmıştır. 1 yıldır da aktif olarak
çalışmaya başladı. Tabi gelişme süreci devam ediyor. Burada bilimsel araştırmalar yapıldığı
gibi tedavide kullanılacak bir takım ürünlerde üretiliyor. Bununla ilgili olarak yoğun
çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.
Uluslararası bir danışma kurulu oluşturduklarını belirten Eren, "Bu danışma kuruluna
Avustralya’dan Amerika’ya kadar, Japonya’dan Kanada’ya kadar önemli merkezlerdeki
önemli bilim adamlarını davet ettik. Yılda bir yada iki defa toplanıp bu hocalarla gerek bu
merkezle ilgili gerekse bilimin geleceği ile ilgili toplantılar yapacağız. Bugün bu toplantıyı
düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Çünkü Genom Kök Hücre Merkezi artık dünyaca
tanınan bir merkez haline geldi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8470.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Gayrimenkulün Kalbi Kayseri’de Atacak
Büyükşehir Belediyesi ve GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği) işbirliği ile düzenlenecek 6. Gelişen Kentler Zirvesi, gayrimenkul dünyasını
Kayseri’de biraraya getirecek.Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce...
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Büyükşehir Belediyesi ve GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği) işbirliği ile düzenlenecek 6. Gelişen Kentler Zirvesi, gayrimenkul dünyasını
Kayseri’de biraraya getirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanısıra yurt çapından çok sayıda inşaat ve gayrimenkul
firmasının katılımıyla 4-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek iki günlük zirvede
’’Kayseri’ye Bakış ve Yatırım Fırsatları", "Mevzuattan Üç Gündem-Üç Yorum" ve
"Kayseri’de Ahi Evran Geleneği" konuları ele alınacak.Program kapsamında ayrıca Erciyes
Kış Sporları ve Turizm Merkezi ile Kapalı Çarşı, Selçuklu Müzesi ve Anadolu Harikalar
Diyarı’na teknik gezi düzenlenecek.Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, gayrimenkul dünyasının kalbinin Kayseri’de atacağına
dikkat çekerek, "Kayseri, hızlı ve düzenli gelişimi ile Türkiye’nin dikkatini çeken bir şehir.
Gelişen şehirle birlikte gayrimenkul ve inşaat sektörü de sürekli gelişiyor ve bu alanda önemli
kapılar açılıyor. Türkiye’nin gayrimenkul konusunda önde gelen şirketlerinin katılımıyla 4-5
Eylül tarihlerinde, Kayseri’deki gayrimenkul ve inşaat yatırımları üzerine önemli bir zirve
gerçekleştirilecek. Biz de şehrimizdeki her türlü gelişime öncülük ettiğimiz gibi bu konuda da
üzerimize düşeni yaptık ve zirvenin organizasyonuna ortak olduk. Gayrimenkul ve inşaat
sektörü konusunda önemli gelişmelere vesile olacağına inanıyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8471.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

“Tarihinden Habersiz Bir Milletiz!”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tarih Danışmanı Mehmet Çayırdağ, “Tarihimizle
onurlanan, gurur duyan bir millet değiliz. Tam aksine tarihinden habersiz bir milletiz” dedi.

02 Eylül 2014 Salı 10:18

Çayırdağ, “Günümüzde ki Türk milleti, artık kullanımdan kalktı gerekçesiyle, atasından
kalan mirasları yok ediyorlar. Eskinin, mirasın kıymetini bilemiyoruz. Bunun içinde asırlık
değerlerimizi duyarsızca harcıyoruz. Her eve su geldiği için tarihi mahalle çeşmelerimiz
yıkıldı, kırıldı yok edildi. Porselen ve çelik gibi eşyalar çıkınca bakır eşyalarımız üç beş
kuruşa satıldı. Atalarımızdan kalan ahşap bağ evleri restore edilmek yerine yıkılıp yerine
betonarme villalar, apartmanlar yapıldı. Nenelerimizin el emeği, göz nuru kilimler, halılar,
dokuma eşyalar; fabrika ürünü sağlıksız halılar için satıldı” şeklinde konuştu.
Tarihi değerlerimiz yok edilme hususunda okumuşun da okumamışında aynı davrandığını
belirten Çayırdağ, “Tarihi değerlere sahip çıkmak eğitimle değil, tarih şuuruna sahip olmakla
gerçekleşir. Çevremde birçok profesör tanıdığım var. Çoğu kendilerinin de içinde büyüdüğü
tarihi bağ evlerini yıkıp yerine betondan hoşlarına giden villalar yaptırıyor” şeklinde konuştu.
“TARİHİ EŞYALARIN KORUNMASI GEREKTİĞİNİ YABANCILARDAN
ÖĞRENDİK”
Çayırdağ, günümüze kadar gelebilen tarihi eşyaların şans eseri veya birkaç tane bilinçli
vatandaşın çabalarıyla bugünlere geldiğinin vurgulayarak: “ 70’li yıllara kadar belediyelerin
yaptığı her gün bir eser yıkmaktı. Bizler bu tarihi yerlerin, eşyaların muhafaza edilmesi ve
korunması gerektiğini yabancılardan öğrendik. Şimdilerde eski belediyecilik anlayışı kalmadı,
belediyeler artık tarihi mekânları korumaya çalışıyor, onarıyor, tarihi kalıntılar gün yüzüne
çıkartılıyor. Belediyelerimizin bu çalışmalarını dahi kıyan halkımız var. Bu nedenle
insanlarımıza eski eser zevkini anlatabilmemiz mümkün değil ”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8472.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Erciyes Üniversitesinde Kayıtlar Başladı
Erciyes Üniversitesinde 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı kayıtları başladı.

02 Eylül 2014 Salı 10:34

İnternet üzerinden ön kayıt yaptıran öğrenciler kendilerine verilen randevu saatinde kayıt
merkezine gelerek kayıtlarını kısa bir sürede yaptırdı. Kayıtların ilk gününde 15 fakültede
kayıt yapıldı. Kayıt yaptıran öğrencilere üniversiteyi tanıtan broşürler verildi. Öğrencilerin
kayıtlarda sıkıntı yaşamaması için kampüs içerisinde geniş önlemler alındı. Erciyes
üniversitesine bu yıl 9 bin 800 öğrencinin kayıt yaptıracağı bekleniyor. Kayıtlar 5 Eylülde
sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8473.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

İlim Hikmet Vakfı Mensupları Piknikte Buluştu
Kayseri İlim Hikmet Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel ‘Kardeşlik
ve Dostluk Pikniği’nde yüzlerce Vakıf mensubu bir araya geldiler.

02 Eylül 2014 Salı 10:44
Geçtiğimiz hafta sonu, Mimarsinan Evliyalar Parkı’nda, bir araya gelen vakıf mensupları
aileleriyle beraber hoşça vakit geçirme imkanını buldular. Piknik programının öğleden önceki
bölümünde bir konuşma yapan Vakıf Mütevellisi eğitimci Osman Akdemir, Vakıf bünyesinde
yapılan 7 den 77’ye her yaş grubundan insanı kapsayan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.Vakıf
Yönetimin Kurulu Başkanı Mustafa Doğu da, etrafımızı kuşatan birçok olumsuzluğun insanı
girdabına aldığını belirterek, bu olumsuzluklardan Kur’an ve Sünnet merkezli bir çıkışla
kurtulabileceğini anlattı. İslam dünyasında Müslümanları hedef alan sekülerizm ve liberalizm
anlayışına karşı Müslümanların kendi değerlerine sıkı sıkıya bağlanarak, bunlara karşı
mücadele etmesi gerekliliği üzerinde durdu. Küresel güçler tarafından cemaat, mezhep,
meşrep ve fikir ayrılıklarının körüklendiği ve Müslümanları birbirine karşı hasmane bir
tutuma sevkettiğini vurgulayan Doğu, ayrım noktalarını bir tarafa bırakarak ‘islam kardeşliği’
çatısı altında nasıl bir araya gelinebileceğini anlattı.Mürsel Arslan ve Fatih Pala’nın ilahi ve
ezgileriyle renk kattığı proğramda, Eğitimci Yaşar Yıldırım Hoca tarafından, çocuklar,
gençler ve yetişkinlere yönelik, bilgi ve sportif yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.
Toplu olarak kılınan öğle namazı sonrasında vakıf tarafından ikram edilen yemekler yenildi.
Aileleriyle beraber 700’ü bulan davetlilerden oluşan topluluk, hafta sonu akşamına kadar,
gönüllerince muhabbet etme imkanı buldular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8474.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Emek Ve Demokrasi Platformu Barış İçin
Yürüdü
Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Türkiye’nin komşularında yaşanan savaşlar
nedeni ile protesto yürüyüşünde bulundu.Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak sınır komşularında yaşanan savaşları...
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Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Türkiye’nin komşularında yaşanan savaşlar
nedeni ile protesto yürüyüşünde bulundu.
Kayseri Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak sınır
komşularında yaşanan savaşları protesto etti. Burada basın açıklaması yapan KESK Dönem
Sözcüsü Ulaş Apaydın, IŞİD çeteleri tarafından soykırıma uğratılmak istenen Rojavalılar,
Araplar, Türkmenler ve Ezidiler’in yaşadıklarına seyirci kalındığı sürece bu toprakların ölüm
kusmaya devam edeceğini söyleyerek, “Savaş üzerine yazılan onca kitap, şiir, türkü varken
savaşı kazanmak için geliştirilen yığınla strateji, formül ve teori arasında barış diye
haykırabilmek cesaret işidir. Gücünü silahtan değil fikirlerinden alanlar tarihte iz bırakacaktır.
Silahların gölgesinde büyüyenler olarak bizlerin barış üzerinde düşünmeye ve onu yaşamaya
ihtiyacımız var. Barışı unutursak eğer özgürlük, eşitlik ve demokrasi kavramları her zaman
eksik olacaktır. Hep savaşta bir taraf olmakla kurulan cümleler bizi yeni bir geleceğe
taşımayacak. Çünkü barışın kazananı ve kaybedeni olmaz. Barış bütün dillerin, kültürlerin,
halkların ve inançların birlikte yaşamayı öğrenme sürecidir. Hepimizin hem öğrenci hem de
öğretmen olmayı aynı anda başarabildiği noktada tarih yazılır. Savaşlarla çizilen sınırlar
bugün yeni savaşların doğmasına neden oluyor. Ortadoğu’da acının ve zulmün ortasında
yaşayan halklar bugün özellikle Filistin, Irak ve Suriye’de kör bir vahşetin ortasında yaşam
mücadelesi vermektedir. Yanı başımızda IŞİD çeteleri tarafından soykırıma uğratılmak
istenen Rojavalılar, Araplar, Türkmenler ve Ezidiler’in yaşadıklarına seyirci kalındığı sürece
bu topraklar ölüm kusmaya devam edecektir” dedi.
Kendilerinin hep barıştan yana olduğunu söyleyen Apaydın, “Barışı savunmak insanın insan
gibi yaşamasını savunmaktır. Barışı savunmak umudumuzu bilincimizle besleyerek savaşa
karşı mücadeleyi yükseltmektir” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından sloganlar
eşliğinde yürüyüş yapan grup, yürüyüşün ardından olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8475.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

At Arabası Devrildi: 3 Yaralı
Kayseri’nin İldem mahallesinde meydana gelen kazada at arabasının devrilmesi sonucu 3 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Geçimini hurda toplayarak sağlayan O.T., S.D., V.S.’nin, Gesi
mahallesinden hurda topladıktan sonra İldem’e dönmek...
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Kayseri’nin İldem mahallesinde meydana gelen kazada at arabasının devrilmesi sonucu 3 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Geçimini hurda toplayarak sağlayan O.T., S.D., V.S.’nin, Gesi
mahallesinden hurda topladıktan sonra İldem’e dönmek için yola çıktığı öğrenildi. At
arabasının rampadan inerken devrildiği bildirildi. Kazada O.T., S.D. ve V.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan O.T. kazayı şu şekilde anlattı:
"At arabası ile köyden hurda topladık.Geri dönüşte kavşakta önümüze araç çıktı, araç
rampadan aşağı kaymaya başlarken atımız ürktü ve sağ tarafa döndü. Kaldırıma çıktık,
kaldırıma çıkınca at arabası devrildi ve üçümüzde at arabasının altında kaldık.Topladığımız
hurdalar üzerimize döküldü, ekmek teknemiz battı."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8476.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Başkan Çelik’ten Eğitime Açık Çek
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hazırlıklarını tamamladıkları Kırtasiye Seti’nin
14 Eylül 2014 Pazartesi günü öğrencilerin sıralarında hazır olacağını belirterek ‘eğitim
seviyesinin yükselmesi için her türlü desteğe...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hazırlıklarını tamamladıkları Kırtasiye Seti’nin
14 Eylül 2014 Pazartesi günü öğrencilerin sıralarında hazır olacağını belirterek ‘eğitim
seviyesinin yükselmesi için her türlü desteğe hazırım’ dedi. Kocasinan Belediye Meclisi 5393
Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesine istinaden Eylül ayı toplantısını Başkan Mustafa
Çelik yönetiminde gerçekleştirerek gündemindeki 12 asıl 5 ek gündem maddesini görüşüp
karara bağladı.Başkan Mustafa Çelik, Kırtasiye Seti alım ihalesini gerçekleştirdiklerini, son
derece kaliteli, standartlara uygun, hiçbir kanserojen madde içermeyen, birinci sınıf
malzemelerden oluşan Kırtasiye Seti hazırladıklarını belirterek,” Kocasinan’daki tüm
ilköğretim1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencilerimizin tamamına verilecek şekilde set hazırladık.
Okulların açıldığı ilk gün bütün öğrencilerimiz Kırtasiye Seti’ni sırasında hazır bulacak.
Kocasinandaki tüm ilköğretim okulu müdürlerine, öğretmenlerimize, velilerimize
sesleniyorum; okula gidecek bu sınıflardaki çocukları için kırtasiye alışverişi yapmasın.
Kocasinan’da oturan bu sınıflardaki tüm öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçları belediyemizce
karşılanacak. Bu yüzden velilerimiz bu konuda lütfen acele etmesin” dedi.Kırtasiye Seti’nin
seçim döneminde vadettiği işlerin başında geldiğini hatırlatan Başkan Çelik,” İhale oldukça
yoğun ilgi gördü. Piyasa fiyatı ortalama 65 Türk Lirası olan bu seti ihaleyle oldukça uygun
fiyata aldık. Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde bu setlerin dağıtımını törenle
gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca geçtiğimiz ay başarılı öğrencilerimize teşvik için
yaptığımız yurtdışı bilim müzesi gezisi de kamuoyunda beklenenden çok yankı buldu. Bu da
yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunun göstergesidir. Bundan sonra da ilçemizdeki eğitim
seviyesini yukarı seviyelere çıkaracak her türlü faaliyette bulunmaya, her türlü desteği
vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Kadın Gelişim Merkezi ve Mahalle Evleri için Eylül ayı sonunda temel atmayı planladıklarını
söyleyen Başkan Çelik, Ziya Gökalp ve Erciyes Evler Mahalle Evi ihalesinin yapıldığının
altını çizerek,” Mahalle Evleri ve Kadın Gelişim Merkezi’yle ilgili projeler hazırlandı ve
ihaleleri yapılmaya başlandı. Bu ay sonu itibarıyla hem Mahalle Evleri hem de Kadın Gelişim

Merkezleri’nin temellerini atmış olacağız. İlk etapta 8 mahallemizde; Fevzi Çakmak,
Mevlana, Ziya Gökalp, Mimarsinan, Kayabaşı, Beyazşehir Yeni ve Yeşil Mahalle’de Mahalle
Evi için kış döneminden önce çalışmalara başlamış olacağız. Yine iki ayrı mahallemizde de
Kadın Gelişim Merkezi’nin de temelini atmayı planlıyoruz. Bu merkezleri birkaç mahallenin
kesişim noktasına, müşterek kullanılabilecek mekanlara hazırlayacağız. Mahalle Evleri’nde
olduğu üzere herkesin kolayca ulaşabileceği bir mekan olmasına özen gösterdik. Bu anlamda
tespit ettiğimiz Fevzi Çakmak Mahallesi ve Garnizon Komutanlığı’nın hemen yanında Yakut
Mahallesi’nde bulunan alana Kadın Gelişim Merkezi inşa etmeyi planlıyoruz. Bu projemizi
hayata geçirdiğimizde kadınlarımızın oldukça verimli kullanabilecekleri, günü birlik spor
yapabilecekleri ve eğitim faaliyetlerini sürdürebilecekleri mekanlara kavuşmuş olacak”
şeklinde konuştu.
Daha sonra Meclis gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8477.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Ümitler Açık Küme Sutopu Müsabakaları
Kayseri’de Yapılacak
2013-2014 sezonu Ümitler Açık Küme Sutopu müsabakaları 12-14 Eylül tarihleri arasında
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılacak.
Sutopu Federasyonu Başkanlığı’nın 2014 yılı faaliyet programında...
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2013-2014 sezonu Ümitler Açık Küme Sutopu müsabakaları 12-14 Eylül tarihleri arasında
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılacak.
Sutopu Federasyonu Başkanlığı’nın 2014 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Açık
Küme müsabakalarına16 takım katılacak. Üç gün sürecek olan Ümitler Açık Küme
müsabakalarına yaklaşık 350 sporcu, antrenör ve yönetici kafilesinin katılması bekleniyor.
Antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam eden Kayseri Bölge Sutopu takımı müsabakaları ilk
üçte bitirerek ümitler kategorisinde bir üst lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Ümitler Açık Küme Müsabakalarına İskenderun Yüzme İhtisas, ADANUS Spor Kulübü,
Malatya Gençlik Hizmetleri, Malatya Su Sporları Kulübü, Adana Koza Spor Kulübü, Antalya
Yıldızlar Spor Kulübü, Antalyaspor, Mavi Ege Spor Kulübü, Mersin Mert Spor Kulübü,
Moda Spor Kulübü, Bodrum Yarımada Spor kulübü, Kayseri Olimpik Gençlik Spor Kulübü,
Adana Kurtuluş Spor kulübü, Beden Terbiyesi Spor Kulübü, Şehit Kamil Belediyespor ve
Çekirge İdman Yurdu katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8478.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bekir Sıtkı Erdoğan Anıldı
Bir süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli isimlerinden Bekir
Sıtkı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla anıldı. Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Bekir Sıtkı...
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Bir süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli isimlerinden Bekir
Sıtkı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla anıldı. Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Bekir Sıtkı Erdoğan’ın basıma hazır 5 eserini,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak basmaya hazır olduklarını belirtti.
Kültür sanat dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla Hunat Kültür Merkezi’nde düzenlenen
programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın,
Bekir Sıtkı Erdoğan’ın gönül adamı olduğunu belirterek, bir vefa borcunu ödemek üzere bu
programı düzenlediklerini ifade etti. Ünlü şairin vefatından sonra basılmak üzere beş eserinin
hazır olduğunun belirtildiğini hatırlatan Genel Sekreter Yalçın, ailesinin istemesi halinde bu
eserleri Büyükşehir Belediyesi olarak bastırabileceklerini kaydetti. Yalçın konuşmasının
ardından da Bekir Sıtkı Erdoğan’ın "Hancı" isimli şiirini okudu.
Gecede daha sonra Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları tarafından Bekir Sıtkı
Erdoğan’ın bestelenmiş şiirleri seslendirildi. Programda ayrıca, Denizhan Burhan, Şükrü
Yayla ve Murat Özdeniz tarafından ünlü şairin şiirleri okundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8479.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bakan Eroğlu’ndan Kayseri’ye Müjde
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla Sarız Fettahdere Göleti
ve Sulaması Projesi’nin kamulaştırma işlemlerine başlanılacağı bildirildi.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla Sarız Fettahdere Göleti
ve Sulaması Projesi’nin kamulaştırma işlemlerine başlanılacağı bildirildi.

Sarız Fettahdere Göleti ve Sulaması Projesi’nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi
maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu tarafından imzalandı. Bakan Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi
için olur verilen Sarız Fettahdere Göleti ve Sulaması’nın hizmete açılması ile 2 bin 160 dekar
araziye su temin edileceği kaydedildi.
Bu tesisin hizmete alınmasıyla yöredeki çiftçilerin aynı topraklardan daha fazla verim
sağlayacaklarını ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kayseri için yatırımlara hız kesmeden
devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8480.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Huzurevi Sakinlerinden Vali Düzgün’e Ziyaret
Ramazan Bayramı’ndaki Huzurevi ziyaretinde huzurevi sakinlerinden bazılarının Bayramdan
sonra Valilik Makamı’nda kendisini ziyaret etmek istediklerini ifade etmesi üzerine Vali
Orhan Düzgün huzurevinde kalan büyüklerimizi bugün davet ederek...
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Ramazan Bayramı’ndaki Huzurevi ziyaretinde huzurevi sakinlerinden bazılarının Bayramdan
sonra Valilik Makamı’nda kendisini ziyaret etmek istediklerini ifade etmesi üzerine Vali
Orhan Düzgün huzurevinde kalan büyüklerimizi bugün davet ederek kendileri ile bir süre
sohbet etti. Ziyarete Huzurevi Müdürü Osman Özgür Göveç ve Huzurevi sakinlerinden
Hamdi Özden Aker, Mehmet Öztürk, Mustafa Gedikbaş, Mustafa Odabaşı, Muzaffer
Akkoyun, Nezir Soydemir ve Ziya Aydın Şahin katıldı.
Vali Düzgün, ziyarete gelen huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek, gençliklerinde,
yetişkinlik yaşlarında bu millete hizmet etmiş büyüklerimizin her zaman başımızın üstünde
yeri vardır diyerek, huzurevleri ile geçmişteki negatif algının olumlu yönde değiştiğini
belirterek şöyle devam etti.
“Bazı ailelerin eğer kendi yanlarında büyüklerine bakma şansı yoksa ya da zorlanıyorsa
huzurevlerinde bakım, yemek, çamaşır, sağlık hizmetleri gibi imkânlar normal bir evdekine
göre daha kolay olduğundan tercih edilmeye başlandı. Büyüklerimizin daha rahat bir yaşam
sürebilmesi adına huzurevleri çok güzel imkanlar sunuyor.”
Huzurevi Müdürü Osman Özgür Göveç de kabulünden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade
ederek, Vali Orhan Düzgün’ün yakın ilgisi ve huzurevlerine yaptığı desteklerden dolayı
teşekkürlerini sundu.
Ziyaret, huzurevi müdürü ve sakinlerinin Vali Orhan Düzgün ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8481.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri Şekerden Kan Bağışı Kampanyası
Kayseri Şeker Fabrikası ile Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen
kan bağış kampanyasına Kayseri Şeker Fabrikası personellerinin ilgisi yoğun oldu.Kayseri
Şeker Fabrikası meydan parkında asırlık çam ağaçları...
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Kayseri Şeker Fabrikası ile Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen
kan bağış kampanyasına Kayseri Şeker Fabrikası personellerinin ilgisi yoğun oldu.
Kayseri Şeker Fabrikası meydan parkında asırlık çam ağaçları altında düzenlenen etkinlik
Dr.Serkan Yıldız gözetiminde 10 ünitede yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8482.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Agüspor Üç Turnuvada Boy Gösterecek
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından AGÜspor yeni sezon öncesinde üç
turnuvaya katılarak gücünü deneyecek. Kırmızı-Beyazlı takım biri kendisinin düzenleyeceği
Erciyes Cup olmak üzere BOTAŞ Cup ve S.Zarifoğlu Cup’ta...
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından AGÜspor yeni sezon öncesinde üç
turnuvaya katılarak gücünü deneyecek. Kırmızı-Beyazlı takım biri kendisinin düzenleyeceği
Erciyes Cup olmak üzere BOTAŞ Cup ve S.Zarifoğlu Cup’ta ter dökerek eksiklerini
belirleyecek.
Yeni sezon çalışmalarını milli takımlarda bulunan oyuncular ve yabancılarından yoksun
olarak sürdüren Kayseri temsilcisinde yabancı oyuncuların takıma 4-7 Eylül tarihleri arasında
katılacağı kaydedildi. AGÜspor eksik oyuncularının takıma katılmasından sonra ise hazırlık
turnuvaları ile eksiklerini belirlemeye çalışacak. Kırmızı-Beyazlı takımın ilk katılacağı
turnuva 7-12 Ekim tarihleri arasında oynanacak ve BOTAŞ, Orman Gençlik, Hatay
Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi, Adana ASKİ, Mersin Büyükşehir
Belediyespor ve Osmaniye Gençlikspor takımlarının katılacağı BOTAŞ Cup olacak. Bu
turnuvanın ardından AGÜspor 16-18 Ekim tarihleri arasında kendi düzenleyeceği ve

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Edirnespor takımlarının katılacağı Erciyes CUP’ta ter dökecek. Son
olarak AGÜspor, 25-26 Ekim tarihlerinde Adana ASKİ, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve
Orman Gençlikspor ile birlikte S.Zarifoğlu CUP’ta yer alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8483.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

5 Yıldızlı Otel Konforunda Spor Kompleksi
Talas ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi 5 yıldızlı otel konforunda
hizmet veriyor. Tesis ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü
Ali Üstünel, "Talas Spor Kompleksimiz 728’i erkek, 952’si...
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Talas ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi 5 yıldızlı otel konforunda
hizmet veriyor. Tesis ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü
Ali Üstünel, "Talas Spor Kompleksimiz 728’i erkek, 952’si bayan olma üzere toplam hali
hazırda bin 680 üyeye hizmet veriyor" dedi.
Talas ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verilen Spor Kompleksi
kalitesi ile vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 5 yıldızlı otel konforunda bulunan çeşitli
branşlarda eğitimler veriyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel, "Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserili
vatandaşlarımızın yaşantılarında spora daha fazla yer verebilmelerini, gençlerimizin,
çocuklarımızın spor sayesinde daha sağlıklı bir yapıya sahip olmalarını sağlamak açısından
birçok etkinlik düzenliyoruz. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse artık yıl boyuna
yaydığımız spor etkinliklerimiz 28 ayrı parkımızda her gün ortalama 4 bin hanımefendiye
profesyonel eğitmenler ile sabah sporu yaptırıyoruz. Bunun dışında yine spor okulları
kapsamında geçtiğimiz yıl 25 branşta 17 bin öğrenciye eğitim vermiştik. Bu sayı bu yıl 28
branşa çıktı. Şuan 3. dönem eğitimler veriliyor. Sezon bitiminde 17 bin rakamının çok
üstünde bir rakamla sezonu kapamış olacağız" diye konuştu.
Talas Spor Kompleksi hakkında bilgiler veren Üstünel, "Talas Spor Kompleksimiz yoğun
rağbet gören önemli merkezlerimizden birisi. Bu bina 2008 yılında Milli Emlak Müdürlüğü
tarafından inşa edilmişti. Biz 2 yıl önce sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet
Özhaseki’nin talimatları doğrultusunda tesisi teslim aldık. Çok önemli bir yatırım söz konusu
oldu ve tesis bugünkü standartlarına kavuştu. Tesiste bay, bayan yüzme havuzları, fitness
salonları, tekvando, judo salonları, kafeterya gibi üniteler mevcut. Gerçekten komplike bir
tesis. Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yoğun rağbet gösterdiği bir tesis. Talas Spor
Kompleksimiz 728’i erkek, 952’si bayan olma üzere toplam hali hazırda bin 680 üyeye
hizmet veriyor. Talas Spor Kompleksinde sadece fitness üyeleri değil, spor okulları
kapsamında da eğitimlerimiz söz konusu. 7-15 yaş arası öğrenci gruplarımız faklı branşlarda
bu tesisimizden hizmet alıyorlar" şeklinde konuştu.

Öğrenci yaş gruplarına da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Üstünel, "Bu yıl
ikincisini düzenlediğimiz tam zamanlı spor okulları hizmeti veriyoruz. Bu tam zamanlı spor
okulları kapsamında da öğrenciler gün boyu 09.00 ile 16.30 saatleri arasında seçtikleri asli bir
branşın yanına öğleden sonra da bir spor branşın eğitimini alıyorlar. Öğleden öncede etkili
iletişim ve yabancı dil konularında eğitimlerini alıyorlar. Buda gerçekten son 2 yıldır
velilerimizden yoğun rağbet gördüğümüz bir etkinlik oluyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8484.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü’ne Yapılan
Saldırının Davası
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2 yıl önce Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan canlı bomba
saldırısı ile ilgili olarak tutuklu yargılanan 3 zanlı, mahkeme heyetine verilen nakil dilekçesini
avukatlarının uyarısı sonrasında geri çekti.Pınarbaşı...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2 yıl önce Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan canlı bomba
saldırısı ile ilgili olarak tutuklu yargılanan 3 zanlı, mahkeme heyetine verilen nakil dilekçesini
avukatlarının uyarısı sonrasında geri çekti.
Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına 2 yıl önce teröristlerce gerçekleştirilen ve biri
polis iki kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin görülen davasının üçüncü
duruşması yapıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı
saldırı davasının ikinci duruşmasında, Ankara 2 Nolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan
sanıklar Ali Çevik, Bakır Öztürk ve Mahmut Denktaş hazır bulundu.
Tutuklu sanıklar, Kayseri, Gaziantep ve Urfa’ya nakledilmek ve ailelerine yakın olmak için
nakil dilekçesi verdi. Mahkeme Başkanının ise zanlıların Kayseri’den başka bir yere
nakledilmelerinin olumsuz olduğunu söylemesi üzerine, sanık avukatları verilen nakil
dilekçesini geri çekti.
Duruşma tanıkların dinlenmesi ve raporların beklenmesi için ileriki bir tarihe ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8485.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Chp Kayseri İl Başkanlığı Kılıçdaroğlu’na
Destek Verecek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, yapılacak kongrede 18
delege ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini söyledi.Parti
binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Kayseri İl...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, yapılacak kongrede 18
delege ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini söyledi. Parti
binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, 18
delege ile kongrede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini söyledi. Ayan,
“Allah’a dua edip, elimizi yüzümüze sürüp artık ayağa kalkmalıyız. Dualarımızı inancımızla,
direncimizle, ilkelerimizle, kardeşlik ve dayanışma duygularımızla, devrimin ve
demokrasimizin temiz yüzüyle birleştirip birliğimizi, dirliğimizi ve yurdumuzu, devletimizi
yeniden insanca yaşanır, onurlu güçlü, güler yüzlü insanlarımızın yaşadığı huzur dolu
memleket haline getirmek için mücadelemiz ve tüm Anadolu halkını uyarmamıza devam
edeceğiz. Bu duygularla Cumhuriyet Halk Partimiz bu hedeflerle sayın genel başkanımız ile
yoluna ve milletimize, halkımıza hizmete devam edecektir” diye konuştu.Toplantıda basın
mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ayan, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenci ve
öğretmenlere hayırlar getirmesini temenni etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8486.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

15 Dakikada Kurulabilen Taziye Çadırı
Belediyenin Atölyesilde İmal Edildi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde vuku olan cenaze sahipleri için taziye çadırı hizmeti sundukları ve bu
hizmetin çok ilgi gördüğünü ve ancak gelişen ve büyüyen...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde vuku olan cenaze sahipleri için taziye çadırı hizmeti sundukları ve bu
hizmetin çok ilgi gördüğünü ve ancak gelişen ve büyüyen ilçe için yetersiz kaldığını söyledi.
520 bin nüfusu ile Kayseri ilinin yarısına hizmet verdiklerini ve ilçenin her geçen gün
büyüdüğünü ve geliştiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç“Melikgazi Belediyesi
olarak yol, kanal, kaldırım ve asfalt çalışmaları artık günlük olağan işler arasındadır. Belediye
olarak kentsel dönüşüm, geri dönüşüm, çevre ve büyük ölçekli parklar inşa ediyor, sosyal ve
spor tesisleri yapıyoruz. Bu çalışmalar yanında kültürel, eğitimsel ve sosyal hizmetleri de
yerine getiriyoruz. Bu kapsam da belediye olarak 9 adet çelik çatı ve 5 adet akardiyon taziye
çadırımız ilçemizde hizmet vermekteyiz. Ancak taziye çadırların kurulması ve sökülmesi
zaman alıyordu. Bu neden ile bir araştırma yaptık. Şu anda belediyemiz atölyesinde 6 adet
akardiyon çadırı imal ettik. Ayrıca Belediye atölyemizde araç üstü vinç monte ederek
kurulmasında zaman kaybını önledik. Şimdi 10 dakika da kurulan 8 metre genişliğinde 12
metre uzunluğunda akordiyon taziye çadırları hayırlı olsun. Her mevsim kullanıma hazır
pratik bu taziye çadırları ile daha seri ve hızlı hizmet verilecektir “ dedi.
Kurulması ve kaldırılması kolay ve pratik olan bu taziye çadırların çok amaçlı olduğunu
kaydeden Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaca göre bu akordiyon taziye çadırlarından alınarak
sergi, toplantı ve kültür etkinliklerin de hizmet vereceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8487.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Türk Eğitim-sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli:
Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak, okul
müdürlerine verilen puanlama sistemini protesto etti.İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde
düzenlenen protestoda konuşan Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube...
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Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak, okul
müdürlerine verilen puanlama sistemini protesto etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen protestoda konuşan Türk Eğitim-Sen 1 Nolu
Şube Başkanı Ali Benli, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda 4 yılını tamamlayan 7 binin üzerinde
okul müdürünün neye göre puan verildiği belli olmayan bir değerlendirmeyle görev süreleri
uzatılmamıştır. MEB’de müdür kıyımı yaşanmıştır. Hem de öyle bir kıyım ki siyasi görüşü ve
ideolojisi iktidara ters düşen, sendikal tercihini yandaş, candaş, sırdaş sendikadan yana
kullanmayan, yalakalığıyla değil, bilgisi, becerisi, başarısı, tecrübesiyle o koltukları hak eden
okul müdürleri birer birer tasfiye edilmiştir. Bu durum yönetici soykırımı olarak MEB tarihine
geçecektir” diye konuştu.
Benli ayrıca, “Puanlamalarda okul müdürlerinin ne mesai arkadaşları ile ilişkileri, ne okula
yaptığı katkılar, ne aldığı ödüller ve üstün başarı belgeleri, ne akademik kariyeri, ne de
uluslararası düzeyde yayınlanan makaleleri bunların hiçbirisi dikkate alınmamıştır. Tek kriter,

yandaşlık olmuştur. İşte böyle bir ortamda okul müdürleri güya değerlendirmeye tabi tutuldu.
Öğretmenler, okul aile birliği başkan ve başkan yardımcısı, öğrencilerden tam puan alan okul
müdürleri, sıra MEB yetkililerinin değerlendirmesine gelince adeta döküldü. Tabi bunun tersi
de yaşandı. Başarısız bulunan ve mesai arkadaşları tarafından çok düşük puan verilen okul
müdürleri, MEB yetkililerinin değerlendirmesinden tam puan aldı. Durum böyle olunca okul
müdürleri yandaş ise görev süresi uzatıldı, yandaş değilse görevlerine son verildi” şeklinde
konuştu.
‘Atama bekleyen öğretmenlere de haksızlık yapılmaktadır’ diyen Benli, “Bilindiği gibi 40 bin
öğretmen atamasının Ağustos ayında yapılması gerekiyordu. Ancak 40 bin öğretmen
atamasının Torba Yasa içine alınması ardından TBMM’nin tatile girmesi atama bekleyen
öğretmenleri endişeli bir bekleyişe soktu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı her ne kadar 40 bin
öğretmenin okullar açılana kadar göreve başlayacağını söylese de, bununla ilgili şu ana kadar
somut bir adım atılmamıştır. Ayrıca 40 bin öğretmen ataması da yeterli değildir. 126 bin
öğretmen açığı olduğu ve öğretmen açığının 60 bine yakın ücretli öğretmenle kapatılmaya
çalışıldığı göz önüne alındığında MEB’in yapması gereken öğretmen atama sayısını 100 bine
çıkarmasıdır. MEB’in öğretmen atama sayısını gözden geçirmesi bir mecburiyettir. Atama
bekleyen öğretmenlerin mağdur olmaması için ise 40 bin öğretmen atamasına ait kanun
maddesi torba yasadan çıkarılmalı, ayrı bir kanun olarak öncelikli onaylanmalı, öğretmenlerin
göreve başlamaları en geç 15-20 Eylül tarihleri arasında mutlaka gerçekleştirilmelidir”
ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmanın ardından Türk Eğitim-Sen 1 ve 2 Nolu Şubesi, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8488.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

“Ya Siz Kimin Yandaşısnız?”
Eğitim-Birsen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan kendilerini iktidar yandaşlığıyla
suçlayanlar hakkında “Biz milletin yandaşıyız ya siz kimin yandaşısınız. ” dedi.
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Son zamanlarda gündemden düşmeyen müdür atamaları ile ilgili gazetemize açıklamalarda
bulunan Kalkan, müdür atamalarının bazı yayın organları ve sendikalar tarafından kasıtlı
olarak halka yanlış aktarıldığını belirterek: “ Müdür atamalarından dolayı bazı sendikalar
bizim haksızlık yaptığımızı söylüyor. 14.03.2014 tarihli Resmi gazetede yayımlanan yasa ile
4 yılını tamamlamış müdür arkadaşlarımızın yasaya göre idarecilik görevleri sona ermiştir.
Fakat mart ayında eğitim devam ettiği için süresi dolan idarecilerin eğitim sonuna kadar
görevde kalmaları istendi. Bu yasaya göre görevi sona eren idareci arkadaşlar devam
edebilmeleri için performans ölçümüne tabi tutuldu. 100 puan üzerinden yapılan performans
ölçümünden görev süresi dolanlar 75 ve üstü alırlarsa görevlerine devam edebilecekler. Bu
performans ölçümünde 40 puan idarecinin görevli olduğu okuldan, 60 puan da İlçe Milli

Eğitim ve şube müdürlüklerinden veriliyor. Bu uygulama sonucu kendi okullarından dahi sıfır
puan alan idareciler var. Böyle bir olumsuz manzara karşısında bu arkadaşların hala idarecilik
yapmaları bu millete yapılan bir haksızlıktır. Bizim devletle öğretmen olarak sözleşmemiz
var. Müdür olacağız diye herhangi bir sözleşmemiz yok. Bunun için devlet yönetici arkadaşlar
hakkında tasarrufta bulundu” şeklinde konuştu.
Kendilerini yandaşlıkla suçlayan basın ve sendikalara karşı Kalkan: “Bazı basın organları ve
sendikalar bizi yandaşlıkla suçluyorlar. Bizler milletin yanındayız, milletin yandaşıyız. Peki,
siz kimin yanındasınız? Sendika olarak iktidarla toplumsal konularda fikirlerimiz uyuşuyor.
Sendika olarak bizim fikirlerimizde hiçbir zaman sapma olmadı hep aynı fikirdeyiz.
Sendikaların geçmişine baktığımızda kimlerin yandaş olduğunu çok net görebiliriz. Bizi
yandaşlıkla suçlayanlar abilerden, ablalardan emir alıyor. Devletin kurumlarını usulsüzce
dinleyip yabancı ülkelere bilgi veriyorlar. Bunları da din adına, cemaat adına yaptıklarını
iddia ediyor. Sonrada hala müdürlük makamında kalmak istiyor. Kimse buna müsaade etmez”
ifadelerini kullandı.
“Bürokratlar Hükümetle Gelmeli, Hükümetle Gitmeli”
Başarılı bir çalışma için müdürlerin iktidarla uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Kalkan: “
Hükümetler, bakanlıklar dönem dönem önemli reformlar yapıyor. Fakat taşrada ki idareciler,
müdürler iktidarla uyuşmuyorsa güzel reformları çirkin olarak çevresine anlatıyor. Bu durumu
okullarda da çok açık görüyoruz. Bir okulda idareci arkadaş kimlerle çalışırsa daha başarılı
olacağını düşünüyorsa onları yardımcı olarak seçmeli. Başarılı bir yönetim için her kurumda
bu sistem uygulanmalı. Bu sistem içinde büroktatlar,hükümetlerle gelmeli, hükümetlerle
gitmelidir. Bunun için bir bardak suda fırtına koparmaya gerek yok” dedi.
Son olarak Ahmet Davutoğlu’nun yeni başbakan olmasında mutluluk duyduklarını dile
getiren Kalkan: “Başbakanımız, Dışişleri Bakanlığı görevinde başarılı işlere imza attı.
Başbakan olarak ta çok başarılı olacağını düşünüyorum “dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8489.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bakan Eroğlu’ndan Kayseri’ye Müjde
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla Sarız Fettahdere Göleti
ve Sulaması Projesi’nin kamulaştırma işlemlerine başlanılacağı bildirildi.

03 Eylül 2014 Çarşamba 10:27

Sarız Fettahdere Göleti ve Sulaması Projesi’nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi
maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.
Dr. Veysel Eroğlu tarafından imzalandı. Bakan Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi
için olur verilen Sarız Fettahdere Göleti ve Sulaması’nın hizmete açılması ile 2 bin 160 dekar
araziye su temin edileceği kaydedildi.

Bu tesisin hizmete alınmasıyla yöredeki çiftçilerin aynı topraklardan daha fazla verim
sağlayacaklarını ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kayseri için yatırımlara hız kesmeden
devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8490.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

KTO’nun Yeni Hizmet Binası İçin Bir Adım
Daha Atıldı
Kayseri Ticaret Odası tarafından çevreyolu üzerinde bulunan arsada yaptırılacak olan yeni
hizmet binası için bir adım daha atıldı.Sanayi Odası ile oradaki otellerin hemen yanında yer
alan ve 14 bin 500 metrekare büyüklüğünde olan arsadaki...
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Kayseri Ticaret Odası tarafından çevreyolu üzerinde bulunan arsada yaptırılacak olan yeni
hizmet binası için bir adım daha atıldı.
Sanayi Odası ile oradaki otellerin hemen yanında yer alan ve 14 bin 500 metrekare
büyüklüğünde olan arsadaki kiracıların mevcut yerlerini boşaltmasının ardından yıkım ve
hafriyat çalışmaları başladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, “Geçtiğimiz aylarda açmış olduğumuz ulusal mimari fikir yarışması
sonrasında belirlenen projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Projenin uygulanacağı arsa
üstünde kiracı olarak oturanların yerlerini boşaltmasının ardından arsamız üzerinde yıkım ve
hafriyat işlerine başladık. Kısa süre içerisinde bu çalışmamız sonuçlanacak ve projeyle ilgili
ihaleyi alacak olan firmaya yer teslimi yapılacak hale getirilecektir” dedi.
Çevreyolundaki arsa üzerinde yapılacak yeni hizmet binası projesine ilişkin son rötuşların
yapıldığını da vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, “Yönetim kurulumuz tarafından, mimari fikir
yarışmasını kazanan 3 eşdeğer projeden birisi üzerinde karar verildi. Bu projeye ilişkin ufak
çaplı yapılabilecek değişikliklerde de son noktaya gelindi. Projenin son şeklini almasının
ardından inşaat süreci için ihale aşamasına geleceğiz. Anahtar teslimi şeklinde ve Türkiye
çapında bir ihale açacağız. İnşallah 2014 yılı bitmeden kısa süre içerisinde de üyelerimize
daha iyi hizmet vereceğimiz yeni hizmet binamızın temeli atacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8491.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Düztabanlık Ameliyatsız Tedavi Edilebilir
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Yürürken ve merdiven çıkarken zorlanma, ayakların çabuk yorulması ve
ayakparmakları üzerinde durmada güçlük çekmek, düztabanlığın belirtisi...
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Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, "Yürürken ve merdiven çıkarken zorlanma, ayakların çabuk yorulması ve
ayakparmakları üzerinde durmada güçlük çekmek, düztabanlığın belirtisi olabilir.
Düztabanlık, çocuklarda 3 yaşına kadar %70-89 oranında görülebilir. Eğer genetik yatkınlık
söz konusu değilse, 10 yaşından sonra bu durum kendiliğinden düzelir" dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sinan
Karaoğlu, düztabanlık ve tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:
"Düzbatanlığın önemli oranda 3 yaşına kadar görülmesinin en önemli nedeni, ayak
tabanındaki yağ yastıkçıklarının ve ayak ile ayak bileğini tutan bağların henüz tam olarak
gelişmemiş olmasıdır. Çocuk 8 yaşına geldiğinde ayak şekli büyük ölçüde belli olur. Burada
dikkat edilmesi gereken, düztabanlığın hangi tipinin söz konusu olduğudur. Bunun mutlaka
erken dönemde teşhis edilmesi gerekir. Çünkü düztabanlık vakalarının bir bölümü tedavi
gerektirmeyen normal fizyolojik yapının bir parçasıyken, diğer bir bölümü de tamamen tedavi
gerektiren bir rahatsızlık olabilir. Teşhisin konulmasında ayak yere tam basar pozisyonda
çekilen röntgen grafisi de ayrıca tanıda yardımcı olabilir.
En önemi belirti içe basma
Düztabanlığa eşlik eden en sık belirti, içe basmadır. Ayağın yük taşıma yeteneğinin bozulması
ayak yapısında iç tarafa yük binmesine ve bu sebeple ayakta içe basma sorununun olmasına
yol açar. Ayrıca beraber görülen diğer bulgular; yürüme ile artan ağrı, akşam saatlerinde
oluşan kaval kemiği ağrısı, bel problemlerinin tetiklenmesi, erken yorulma ve spor
problemlerinde azalmadır.
Tedavinin gecikmesi kalıcı sakatlık nedeni
Düztabanlık sorunu iki ayrı tablo ile açıklanabilir. Bunlar;
Esnek Düztabanlık: Ayak boştayken taban kavisi görülürken, yere bastığında taban
düzleşmesi olursa esnek düztabanlıktır. Genetik yatkınlık yok ise 8-10 yaşından sonra bu
durum kendiliğinden düzelebilir. Bu, düztabanlığın en sık görülen şeklidir.
Rijit Düztabanlık: Ayak boştayken de basarken de kavis oluşmaz ise buna rijit düztabanlık
denir. Ayak kemiklerinin aralarındaki uyumun
bozulması sonucu ortaya çıkar ve erken tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara neden olabilir.
Öncelikle ameliyat dışı tedavi
Düztabanlığın tedavisi için ortopedi ve travmatoloji uzmanından yardım alınması gerekir.
Ağrısız düztabanlıkta tedavi ihtiyacı söz konusu değildir. Ağrılı olanlarda ise;
Ayakkabı modifikasyonu,

Ayak kavisini destekleyen tabanlık veya ortez kullanımı,
Ağrıyı hafifleten antienflamatuar tedavi kullanımı,
İstirahat ve buz yapılması,
Fizik tedavi seçenekleri olabilir.
Düztabanlığın tedavisi için her zaman ameliyat gerekli değil
Bazı düztabanlık vakalarında sorunun ortadan kaldırılması için ameliyat gereklidir. Cerrahi
yöntemler, ağrıyı hafifletmede ve kemik dizilimini geliştirmede yardımcı olabilir. Ortopedi ve
travmatoloji uzmanı yapılacak ameliyatın türü hakkında hastasını bilgilendirecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8492.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Yeni Bağlanan Mahallelere Hizmet Seferberliği
Talas Belediyesi, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilçeye bağlanan mahallelerde hizmet
seferberliği başlattı.Seçimlerin ardından yapılan programla harekete geçen Fen İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan mahalle içi satıh...
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Talas Belediyesi, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilçeye bağlanan mahallelerde hizmet
seferberliği başlattı.
Seçimlerin ardından yapılan programla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
bir yandan mahalle içi satıh kaplama ve kilitli parke yaparken, diğer yandan arazi yollarını
ıslah ederek çiftçilerin ulaşımına rahatlık getirdi. Talas Belediye Başkanvekili Av. Nuriye
Şimşek, çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, "Belediyemize yeni bağlanan yukarı mahallelerden
Örencik, Çömlekçi, Yamaçlı’da ihtiyaç görülen yerlere soğuk asfalt tamamlandı. Sosun,
Süleymanlı, Çevlik, Alaybeyli, Koçcağız ve Kamber’de devam ediyor" dedi. Başkanvekili
Şimşek, ayrıca kilitli parke çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "Çevlik, Süleymanlı,
Cebir’de parke çalışması tamamlandı. Buralardaki okullarımızda da parke yapılırken, Kepez
ve diğer ihtiyaç duyulan mahallelerimizde bu çalışma devam edecek" ifadelerini kullandı.
Şimşek, arazi yollarının da ıslah edildiğini kaydederek, "Talas’a bağlanan bu mahallelerimiz
artık modern hayatın gereği olan bütün hizmetleri almaya başladı. Yapılan asfalt, kaldırım ve
kilitli parke çalışmalarının yanı sıra çiftçilerimizin tarlalarına daha rahat ulaşabilmeleri için
arazi yollarını iş makineleriyle ıslah ettik" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8493.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri Şeker Yaz Kursu Kapanış Töreni Göz
Doldurdu
Kayseri Şeker tarafından yaz döneminde başlayan kursların finalindeki öğrencilerin toplu
gösterileri büyük beğeni topladı.Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Entegre Tesisleri’nde yaz
döneminde futbol, güreş, boks, satranç ve Din Kültürü Ahlak...
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Kayseri Şeker tarafından yaz döneminde başlayan kursların finalindeki öğrencilerin toplu
gösterileri büyük beğeni topladı. Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Entegre Tesisleri’nde yaz
döneminde futbol, güreş, boks, satranç ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi branşlarında 400 öğrenci
Kayseri Şeker’de, 150 öğrenci Boğazlıyan Entegre Tesisleri’nde olmak üzere toplamda 550
öğrenciye 15 öğretici tarafından verilen kursların kapanış haftası çeşitli gösterilere sahne oldu.
Gösterilerin en ilgi çekeni ise 180 öğrencinin Kayseri Şekerspor sahasına yazdıkları ‘Kayseri
Şeker’ yazılışı oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8494.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

3 Vali Yardımcısı Kayseri’ye Atandı
İçişleri Bakanlığı’na ait vali yardımcılıkları, kaymakamlık ve bazı kurumlarda yapılan atama
kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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İçişleri Bakanlığı’na ait vali yardımcılıkları, kaymakamlık ve bazı kurumlarda yapılan atama
kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Çorum Vali Yardımcısı Zülkarnin
Öztürk, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş,
Kayseri Vali Yardımcılığı’na atandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8495.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Özel Dünyam Hastanesi’den Uzman Doktor
Duran Gündüz:
Özel Dünyam Hastanesi Uzman Doktor Duran Gündüz “ Alzheimer yaşlanmayla birlikte sık
sık artan bir hastalıktır” dediÖzel Dünyam Hastanesi Nöroloji Uzmanı Duran Gündüz
“Toplumda yaşlanmayla birlikte oldukça sık artan bir hastalık Alzheimer...
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Özel Dünyam Hastanesi Uzman Doktor Duran Gündüz “ Alzheimer yaşlanmayla birlikte sık
sık artan bir hastalıktır” dedi
Özel Dünyam Hastanesi Nöroloji Uzmanı Duran Gündüz “Toplumda yaşlanmayla birlikte
oldukça sık artan bir hastalık Alzheimer hastalığı. Halk arasında bunama olarak da
bilinmektedir. Genellikle unutkanlıkla kendini gösteren bir hastalıktır” dedi.
Yaşlanmayla birlikte unutkanlık olarak bilinen Alzheimer hastalığının arttığını belirten
Gündüz “65 yaş üzerinde riski yüzde 5 civarında 90 yaşın üzerinde ise yüzde 30’lar civarında
görülen bir hastalıktır. Gündelik işlerini yapmayan hastalarda ortaya çıkar. Genelde eşyaların
yerini bulmada ve bir takım eşyalarını kayıp eder. İsimleri hatırlayamazlar. Yemeği ocakta
unutma gibi eksiklikleri olur. Bunlar başlangıç aşamasında unutkanlık denilen Alzheimer
hastalığının belirtileridir. Erken evrede bu gibi belirtiler başlasa da yakın çevresindekilere
karşı bellek bozuklukları ortaya çıkar. İlk başlangıçta ne kadar az olsa da hastalık ilerledikçe
geriye doğru unutkanlıklar olur. Bakımı oldukça zorlaşır, kendi bakımını yapamaz olurlar”
diye konuştu.
Gündüz “ Hastanın nedeni beyinde atropin denilen küçülmeyle giden bir hastalıktır. Tedavisi
vardır. Ancak daha çok yavaşlama ile tedavi edilir. Alzheimer hastalığında aileye de çok yer
düşmektedir. Özellikle ev içerisinde odaları bulmada bir takım sıkıntılar yaşarlar. Ortada
delici ve kesici aletlerin olmaması gerekir. Pencerelerin yukarıdan açılıyor olması gerekir.
Yine gaz emniyetin mutfakta olması çok önemlidir. Çünkü hastalar bunu açabilir, pencereden
çıkabilir. Kesici aletlerle yanlış işler yapabilir. Oldukça sıkıntılı durumlara sebep olabilir. Bu
konuda hasta yakınlarının da bu konuda bilinçli olması ve hastaya destek olması gerekir”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8496.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Okul Öncesi Alışverişlerde En Çok Anaokulu
Setleri Satılıyor
Okulların açılmasına günler kala okul alışverişlerinde hareketlilik artarken, veliler en çok
anaokulu setlerine ilgi gösteriyor.Kırtasiyeci Vefa Lale, “Kırtasiyede Çin malı olmayan,
garantisi olan, değişime her zaman açık olan ürünler...
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Okulların açılmasına günler kala okul alışverişlerinde hareketlilik artarken, veliler en çok
anaokulu setlerine ilgi gösteriyor.
Kırtasiyeci Vefa Lale, “Kırtasiyede Çin malı olmayan, garantisi olan, değişime her zaman
açık olan ürünler satmaya özen gösteriyoruz. Özellikle çanta grubunda, kaliteli ürünler
grubunda marketler ve aylık açılıp kapanan yerlerden farklı olarak bizde ürünler
bozulduğunda ya da ürünün herhangi bir eksikliğinde değişiklik yapabiliyoruz ”dedi.
Geçen seneye göre kırtasiye fiyatlarında yüzde 10 düzeyinde bir artış olduğunu belirten Lale,
“Fakat bu çoğu ürüne yansımamış durumda. Özellikle de çanta grubunda yansımamış
durunda. Çanta fiyatları şuan bizde 9.90 lira ile 75 lira arasında değişecek. Çantalar kalitesine
göre değişiyor ama orta kaliteli dediğimiz ürünler de dışarıdaki ürünlere göre çok sağlam
ürünlerdir. Şu an satışlar yavaş yavaş başlıyor çünkü okullar daha tam hareketlenmedi ama
bizden alışveriş yapan ve bizi bilen müşterilere her zaman kırtasiyecileri tercih etmelerini
tavsiye ediyoruz ”diye konuştu.
En fazla satılan ürünlerin ana sınıfı ve birinci sınıf kırtasiye ürünleri olduğunu vurgulayan
Lale “Ana sınıfı ve birinci sınıf setlerimizde kaliteli ve zarar vermeyen ürünlere dikkat ederiz.
Zaten Kültür Bakanlığı da bunu denetliyor. Anaokulu setlerinde çocuğun kullanabileceği
kağıdı, plastiği, kalemi, boyası, suluk, beslenme kabı, beslenme bezi ve çantası bulunuyor.
Bunlar genellikle okulların tercih ettiği, daha önce kullanıp tecrübe ettikleri setlerden
oluşuyor. Bunlar liste halinde geldiğinde biz set olarak hazırlayıp veriyoruz. Set olarak
aldıklarında fiyatlar yaklaşık olarak 60 lira ile 150 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8497.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri’ye Moğol Saldırıları ve Turesân-ı Velî
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksa gibi bazı özel mekanlar ve Zilhicce’nin
ilk on günü ve Ramazan ay’ının son on gibi değerli zamanlar vardır. Süreç içinde bu zaman
ve mekanların uzantısı ve şubeleri Müslümanlık geleneği içinde var olagelmiştir. Kendisi
‘din’ olmayan fakat ‘dinden’ neşet eden bu unsurlar, medeniyet süreci içinde dindar ve
Müslüman insanların ‘dokunuşlarıyla’ ortaya konmuştur. Eksiğiyle, fazlasıyla bu dokunuşları
‘dinin kendisi’ olarak telakki etmek, insanı büyük açmazlar ve yanılgılara götürecektir. Sanat
ve edebiyattan İrfana, İlimden düşünceye, mimariden siyaset ve iktisada, tüm bu estetik
dokunuşlar İslam Medeniyetinin ortaya çıkardığı tezahürler olmuştur.
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Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksa gibi bazı özel mekanlar ve Zilhicce’nin
ilk on günü ve Ramazan ay’ının son on gibi değerli zamanlar vardır. Süreç içinde bu zaman
ve mekanların uzantısı ve şubeleri Müslümanlık geleneği içinde var olagelmiştir. Kendisi
‘din’ olmayan fakat ‘dinden’ neşet eden bu unsurlar, medeniyet süreci içinde dindar ve
Müslüman insanların ‘dokunuşlarıyla’ ortaya konmuştur. Eksiğiyle, fazlasıyla bu dokunuşları
‘dinin kendisi’ olarak telakki etmek, insanı büyük açmazlar ve yanılgılara götürecektir. Sanat
ve edebiyattan İrfana, İlimden düşünceye, mimariden siyaset ve iktisada, tüm bu estetik
dokunuşlar İslam Medeniyetinin ortaya çıkardığı tezahürler olmuştur.
Anadolu coğrafyasında kendini bariz bir şekilde hissettiren bu dokunuşlar, Anadolu’nun
Müslümanlarca fethinden sonra hissettirmeye başlamıştır. Bilindiği gibi Horasan’ı çevreleyen
Hazar’ın daha çok güney bölgelerinden, Orta Asya’dan, Anadolu’ya göçler üç farklı dönemde
olmuştur. Birincisi 1071 Anadolu’nun Alparslan ordularınca Fethinden önceki Karadeniz’in
kuzeyini kullanarak geçilen Balkanlar üzerinden Anadolu’ya göçler, ikincisi 1071’de Fetih’le
beraber ortaya çıkan göç hareketleri, üçüncüsü de Moğolların istila ve kıyımlarından
korunmak maksadıyla yapılan göçler. Türklerin bu göç hareketlerinden çok önceleri,
Müslüman Arap cengaverler tarafından İstanbul’un fethi maksatlı olarak Anadolu toprakları
defalarca güzergah olarak kullanılmıştır. Özellikle 1200’lü yıllardan sonra Türkî/Rumî
Müslümanların Anadolu’yu yurt olarak seçmelerindeki en önemli neden, acımasız
Moğollar’ın şerrinden korunabilmekti. O dönmedeki Horasan civarındaki Ahmet Yesevi
kanalıyla irfani eğitimini tamamlamış, yüzlerce sufî derviş ve alp eren, bu şerrin soluğu
önünden kaçarak Anadolu’ya daha önce göçen akraba topluluklarının yanlarına sığınmak
durumunda kalmışlardır. Kimi Selçuklu yöneticilerinin daveti üzerine, kimisi de nerede
sonlanacağını bilmediği meçhule yolculuğa çıktılar. Anadolu onlar için belli bir dönem
önemli bir korunak olmuştur. Hacı Bektaş (doğumu: 1209 Nişabur), Ahi Evran (doğumu:
1171 Hoyi), Mevlana Celaleddin (doğumu: 1207 Belh), Seyyid-i Burhaneddin (doğumu: 1165
Tırmiz) gibi zirve isimler de Anadolu’yu bu nedenle mesken tutmuşlardır.
Bu zirve isimler dışında, bu maksatla köy, kasaba, dağ, dere demeden tebliğ ve irşad faaliyeti
yapmak üzere Anadolu’ya yayılan veya Selçuklu yönetimi tarafından belli coğrafyalara
dağıtılıp bir kısmı da tekke ve dergahlarıyla kurumsallaştırılan yüzlerce alperen dervişlerden
biri de İncesu Tekke dağında tekkesinde metfun bulunan Turesan-ı Velî hazretleridir.

Moğollar’ın şerrinin gölgesinden korunmak için veya davet üzerine yurt değiştirseler de bir
çoğunun kaderi yine bir şekilde Moğol istilarında Moğollarla kesişmiştir.
Asya’nın doğusundan Moğolların ateşinin dumanının yavaş yavaş hissedilmeye başladığı
yıllarda Orta Asya ve bugünkü, iran Afganistan ve Pakistan coğrafyası üzerinde güçlü bir
Müslüman Türk Devleti bulunuyordu: Harezmşahlar. Harzem Sultanı Alaaddin Muhammed
(Muhammed Şah), o sırada son demlerini yaşayan Bağdat’taki Abbasi Halifesi Nasır’ı kendi
himayesine aldığında, İslam devletinin sınırlarını genişletip Asyanın kudretli sultanı
olabilirim diye düşünüyordu. Bu düşüncesini kabul etmeyen Halife Nasır’ın bulunduğu
Bağdat’a yaptığı kış seferinde ordusu kar fırtınasında telef olunca, hiçbir şey olmamış gibi
ülkesine döndü ve artık hutbelerde halifenin adının anılmasını yasak etti.
O dönemin Müslüman dünyası, bolluk ve refahta zirve bir noktadaydı. İslam Dünyasının
Selçuklular, Abbasiler, Memlüklüler, Harezmler gibi kudretli devletleri ekonomik ve siyasi
güç yanında, ilmi ve mimari olarak da şa’şalı günlerini yaşıyordu. Yönetim ve halk nezdinde
alabildiğince dünyevileşmenin önü açılmış, dünyevi saltanat hırsı yöneticilerin tek gayesi
haline gelmişti. İlim ve irfan ocakları Müslüman halkın ıslahı yönünde gayret sarfetseler de,
yönetim nezdinde etkisiz konumda kalıyorlardı.
Böyle bir konjonktürde Müslüman dünyanın iki üç bin kilometre uzağında, Asya’nın
doğusunda Moğol Hükümdarı Cengiz Han, bedevi kabile ve akraba toplulukları ikna ederek
büyük bir güç oluşturmaya çalışıyordu. Moğolların Çin settini aşıp Çin’i işgal ettikleri ve
tamamını istila ettikleri haberi İslam aleminde duyulmaya başlandığında önceleri
önemsenmek istenmedi. Fakat her geçen gün Moğol ajanlarca yayılan fısıltı haberlerle,
Moğolların benzersiz bir güç ve hâkimiyet kurdukları yayılmaya çalışılıyordu. Dönemin güçlü
Harezm Sultanı Alaaddin Muhammed, en büyük hayali olan Çin’i fethetme hayalinin
çalındığını düşünerek, durumu anlamak üzere bir grup elçisini Moğol Hükümdarı Cengiz’e
gönderdi. Çin’in merkezi kentlerinden Pekin’de bulunan Cengiz Han’ın huzuruna adeta ceset
tepecikleri ve kılıçtan geçirilmiş cesetler arasından geçerek ulaştılar. Elçileri çok iyi
karşılayan Cengiz han onlara şöyle dedi: ‘Ben doğunun hakimiyim, Harezmşah ise batının
hâkimidir. Bize düşen, aramızda iyi bir ilişki kurmak ve ticareti canlandırmaktır. Sultanınızı
kendi oğullarımdan ayırmıyorum.” Ayrıca, mukabelede bulunmak üzere, tümü müslüman
olan kendi elçilerinden bir grubu Harezm’e yolladı. Cengiz Han bir kısım elçi ve kurmaylarını
da Müslümanlardan seçiyordu. Şamanist olmasına rağmen Müslümanlık ve Hristiyanlık
üzerinden ilişkiler geliştirmek istiyordu. Çıkışı bir dini hakim kılmak veya bir dini yok etmek
üzere değildi. Tek gayesi siyasi hakimiyet ve etki gücünü genişletmekti.
Bu çerçevede Cengiz Han tamamı Müslüman tüccarlardan oluşan 450 kişilik kervanı Harezm
kentlerine ticaret maksadıyla gönderdi. Otrar’da kentin valisi kendi insiyatifiyle mi yoksa
Sultan’ın talimatıyla mı yaptı bilinmez ama Cengiz Han’ın gönderdiği tüccarların tamamını
öldürttü. Mallarını sattırıp parasını Sultan’a gönderdi.
İtidalini koruyan Cengiz Han, Otrar Katliamının arka planını ve gerekçelerini öğrenmek
üzere Müslüman elçilerinden bir grubu Harezmşah Muhammed Alaaddin’e gönderdi.
Alaaddin de Cengiz’in bu Müslüman elçilerinin sakallarını yakıp, eğlence malzemesi yaparak
öldürttü.
Cengiz bu vahim haberi aldığında adeta hırsından ağladı. Güveninin kötüye kullanılmasını ve
itimadının istismar edilmesini hazmedemeyerek kendini üç gün boyunca bir tepede yalnız
başına inzivaya çekti. Alnını toğrağa yapıştırıp günlerce kendisine intikam için güç ve izin
verilmesi hususunda yakarışta bulundu. Herkes Cengiz’in dönüşünü bekliyordu. İstediklerinin
kendisine verildiği haberinin duyulması üzerine Moğollar intikam çığlıkları attılar.
İhtişamının sonunun geldiğini hisseden Alaaddin, oğlu Celaleddin’e de kulak vermeyerek,
güçlü ordusunu grup grup farklı mevzilere konuşlandırarak, Moğolları beklemeye koyuldu.
Moğol ordusu için bu mevzi kentlere girmek hiç de zor olmadı. İhtişamlı İslam kentleri birer
birer düşüyordu. Semerkant, Buhara başta olmak üzere yüz bin ve milyon nüfusa sahip tüm

kentler kuşatılarak adeta kılıçtan geçiriliyor, İslam’ın ihtişamlı günleri için tehlike çanları
çalıyordu. Cengiz Han, Muhammed Harzemşah’ı ele geçirememiş ama, Harezm bölgesinde
taş üstünde taş, vücud üstünde baş koymamıştı. İslam’ın ilim kentleri, İslam’ın akademik
kalbi adeta parçalanmıştı.
Çin’i, Japonya’yı, Harezm’i istila eden Moğol orduları buralarla yetinmeyecek, 90 yıllık
hakimiyet sürecinde Asya’nın, Güney Hint ve Arap Yarımadası hariç neredeyse tamamını ve
Avrupa’nın, Macaristan, Polonya ve Baltık bölümünü istila ederek, tarihin kaydettiği en geniş
coğrafyalı, 34 milyon kilometrekarelik bir coğrafyayı egemenliklerine alacaklardı. Hatta istila
edip kıyımdan geçirdikleri coğrafyaların bitki örtüsünün değişmesine neden olan Moğol
istilaları döneminde 3-6 milyon insan öldürülmüş, verimli tarım arazileri onlarca yıl
bakımsızlıktan, step ve ormana dönüşmüştü.
Moğol İstilası öncesi Anadolu Selçukluları bölgede hakimiyetlerini pekiştirmiş ilim ve irfan
adına Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum gibi önemli merkezi kentler ihtişamlı günlerini
yaşıyordu. Siyasetçi olduğu kadar büyük bir asker ve aynı zamanda ilim adamı olan Sultan I.
Alaaddin Keykubad (d. 1192 - ö. 1237), Alanya kalesini fethettiğinde, hükümdar Kir Fard,
güzel kızı Destina’yı Sultan Alaaddin’in harem-i humayun’una gönderir. Hükümdarın kendi
kızı olmadığı, güzel, akıllı ve becerikli özenle yetiştirilmiş gözdelerinden biri olduğu iddiası
da vardır. Alanya tekfurunun güzel kızı Müslüman olarak Sultan’ın gözde eşi olur.
Mahperi Hunat Hatun adı ve namı ile anılan bu Hanım Sultan’ın Müslümanlığın gerekleri ve
icaplarını hızlı bir şekilde öğrenmesi gerekmektedir. Birçok ilim adamından İslamı anlama,
yaşama ve sürdürülebilir bir dindarlığı sağlamak üzere dersler alır. İlim ve irfan eğitimi
alarak kendisine katkı sağlayan ve önemli ölçüde istifade ettiği, değer verdiği hocalarından
birisi de Turesan-ı Veli’dir. Eşi Sultan Alaaddin zamanında kendi adına projelendirip
yapımına başlanılan Hunat Külliyesi projesinde aktif takipçisi olur Hanım Sultan. Bu proje
devam ederken kendisinin değer atfettiği Hocası Turesan-ı Veli için de bir yer yaptırmak
arzusu geçmektedir sürekli içinde. Cami, Medrese, hamam kompleksi şeklinde tasarlanan
Hunat külliyesi’nin yapıldığı yıllara parelel bir zamanda Turesan-ı Veli için bir yer yapmak ve
burasını vakfetmek hususunda arayışlar sonucu, İncesu ilçesi’nin kuzeybatısındaki dağın
hemen arksındaki bir göbekte tekkenin inşasına başlanır. 1237 Yılına gelindiğinde eşi Sultan
Alaaddin vefat etmiş, yerine Hunat Hatun’un oğlu II. Gıyasettin Keyhüsrev geçmiştir. 1238
yılında hem Hunat Külliyesi, hem de Turesan-ı Veli için yaptırılan tekke’nin yapımı
tamamlanmıştır.
Türk topluluklarının VII. Yüzyıldan itibaren Müslümanların tebliğ hedefinde olmasıyla
başlayan ferdi Müslümanlaşma hareketi X. Yüzyıla gelindiğinde Karahanlıların resmen
İslamiyeti kabul etmesiyle taçlandırılmış oldu. Hicaz bölgesinden gelen tebliğci Arap
Müslümanlar ve Fars bölgesinden gelen İranî Müslümanların davet çalışmaları ve de Turanî
toplulukların bu dini kaynağından öğrenme arzusuyla birleşince Horasan bölgesi
hinderlantında yepyeni bir Müslüman medeniyeti oluşmaya başlamıştır. Bu Türkî dokunuş,
İslamlaşma çabası çerçevesinde dini/manevi merkez oluşturma ve burada merkezî mübelliğ,
alim, hoca, bilge, şeyh, derviş, alperen, dede, baba ünvanları altında, toplumun dindarlaşması
ve bu dindarlığın sürekli hale getirilerek bir gelenek haline gelmesine katkı sağlamıştır. Hadis
toplama arzusuyla yapılan meşakkatli rıhle yolculukları ve Kütüb-i Sitte müelliflerinin
neredeyse tamamının Türk olması, Müslümanlaşma arzu ve iştiyakının ne denli
öncelendiğinin önemli dayanaklarındandır.
Bu coğrafyanın zirve isimlerinden Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş sûfî bilge erenlerden biri
olan Turesan’ın isminin kaynağı ile ilgili, Dur Hasan, Tur Hasan ve Türk Hasan telaffuzunun
zaman içinde Turesan’a dönüşmüş olabileceği gibi iddialar bulunmaktadır. Belki önüne en
çok lakap takısı alan ‘Hasan’ isminin, hızlı söylenişinden türemiş olması bu iddiayı
güçlendirmektedir.

Kapadokya bölgesi içerisinde yer alan Kayseri, İncesu ve Ürgüp havalisinde önemli ölçüde
Rum ve Ermeni nüfus yaşıyordu o yıllarda. Bu bölgenin iki merkezi olan Kayseri ve
Ürgüp’ün tam orta yerinde ve geçiş güzergahı üzerinden iki kilometre daha içerde ıssız bir
dağın tepesindeki kamuflajik bir göbekte inşa edilen Turesan Tekkesi, güvenlik gerekçesiyle
sadece bilenlerin uğrak yeri olabilecek bir mekan. Normal güzergahtan yaya veya at sırtında
bu yolu kullananların normalde göremeyeceği bir göbekte inşa edilmiş. Aynı zamanda kış ve
hastalık gibi zor şartlarda, yolcuların 3 güne kadar konaklayabileceği bir mekan olma işlevi
gören bu tekke, yolcular için sığınak ve barınak olmanın yanı sıra gayrı müslimlerin, bölgenin
yeni dini olan İslamı öğrenebilecekleri, Hristiyanlıkla Müslümanlık değerlerini müzakere
edebilecekleri, kafalarındaki soruların çözümünü bulabilecekleri bir mekandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesi eşi Alaattin Keykubat tarafından, Hunat Hatun'a tahsis edilmişti.
Oğlunun saltanatı zamanında bu çevrede eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren ve kendisinin
de takdir ve saygısını kazanmış bulunan mutasavvıf Şeyh Turesan Velî Hazretleri için,
İncesu-Ürgüp/Başdere arasında kuş uçmaz, kervan geçmez Tekke dağında, oldukça
meşekkatli bir çaba sonunda bir tekke inşa edilmekle kalmamış, vakfıyeleştirilerek geniş bir
arazinin gelirleri buraya aktarılmıştır. Bu vakfı evladiyelik bir vakıf olarak vakfeden Hunat
Hatun, ‘Kim bu kavli ve şartını tebdil ve tağyir iderse, rûz-ı âhiretde ve huzur-ı Hak'da
dâvâcıyım’ diyerek Kıyamete kadar sürekliliğini temin edecek olan sadaka-i cariye olmasını
şart koşmuştur. O zamanki imkânlarla buraya gerekli malzemeyi taşıyıp bu eğitim yuvası
binayı yaptırmak, Hunat Hatun'un Allah yolundaki eğitim cehdini ortaya koymaktadır.
Alanya tekfurunun kızını nurlandıran ve Mahperi Hunat yapan değerleri, kayıt ve devam
esaslı akademik medreselerden öğrenmek yerine, bu tarz günübirlik uğrak noktalarından,
daha samimi bir ortamda öğrenmek ve ihtida ederek İslam’ı yaşamlarının merkezine
yerleştirmek, gayrı Müslimler için daha tercihe şayandı. Bu tarz tekke ve zaviye
oluşumlarından sadece İncesu bölgesinde 7 adet bulunuyor olması, bölgenin stratejik önemini
ortaya koymaktadır.
Arapça ‘tekye’ kelimesinden türeyen ve ‘dayanılacak yer, irtibat, bağlantı’ anlamında
kullanılan tekke kelimesi genel anlamda, Bektaşi tekkesi, Mevlevî tekkesi, Ahi Tekkesi
gibi ‘ekolleşen merkezî terbiye ocaklarını’ ifade etse de günlük kullanımda daha çok, bu
tekkelerin şubesi olan ‘zaviye’ anlamında kullanılmaktadır. Yine Arapça bir kelime olan
‘zaviye’ ise dilimize de girmiş ‘bakış açısı’ anlamında kullanılmaktadır. Merkezî tekkeler
daha çok kent merkezlerindeki medeniyet havzalarında kurumsallaşırken, bu merkezi
tekkelerin şubeleri diyebileceğimiz lokal oluşumlar ise daha çok taşra diyebileceğimiz köy,
kasaba, havza, hatta Turesan örneğinde olduğu gibi uçsuz bucaksız, ıssız dağ başlarında
kurumsallaşmış, döneminde halkın Müslümanlaşması ve bu Müslümanlığı daimileştirmesi
adına çok önemli fonksiyonlar icra etmiştir.
Bu mekanların geçici konaklama, terbiye ve eğitim dışında bir başka özelliği de ribat, karakol,
istihbarat ve gözetleme işlevini yerine getirmesiydi. Askeri bir müfreze bulunmuyordu elbette
ama, devletin güvenliğini sarsacak bir istihbarat en kısa süre içinde yetkililere ulaştırılıyordu.
1227 Yılında Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın ölümünden sonra da hakimiyet alanlarını
genişletmeye devam eden Moğollar, merkezi devlet organizasyonunun çok fevkinde bir çok
devlet ve idari yapılanma ile yayılmacı politikalarını sürdürüyordu. Özellikle Anadolu’yu
hakimiyet alanlarının içine katmak isteyen Moğol Uzantısı İlhanlılar, doğudan adım adım
yaklaşıyorlardı. İlhanlı devletini kuran Cengiz Han’ın torunu Hülagu’dur.
Selçuklu Devleti sınırlarında yaşayan Türkmen toplulukların, yeni yurt edindikleri, hatta bir
çoğunun henüz yerleşik hayata tam anlamıyla adapte olamadığı, aralarında husumet ve
iktidarı ele geçirmekte kıyasıya mücadele ettikleri bir dönemde, Asya’nın en doğusundan
adeta bir tsunami gibi önüne geleni yok ederek ilerleyen Moğollar 1239 yılında Kars’ı ele
geçirip yağmalayarak Anadolu topraklarına ayak bastılar. Baycu Noyan komutasındaki 30 bin
kişilik Moğol ordusu birkaç yıl sonra da Erzurum’u yağmalayarak kentte büyük katliamlar

yaptılar. Alaattin Keykubat ve Hunat Hatun’un oğlu olan II. Gıyasettin Keyhüsrev teçhiz
ettiği 70 bin kişilik orduyla Sivas’ın 80 kilometre doğusunda bulunan Kösedağ mevkiinde
kendi sayılarının yarısı kadar bile bir sayısı olmayan Moğol ordusunu beklemeye koyuldular.
1243 Yılında iki ordu karşılaşmış ve Selçuklu öncü birlikleri bozguna uğrayınca, basiretsiz II.
Gıyasettin Keyhüsrev, komutanları ve danışmanlarına da itimat etmeyerek koskoca orduyu
başsız bırakarak ortadan sıvışmış ve çok kolay kazanılması gereken bir savaşta orduyu
hezimete uğratmıştı. Baycu Noyan’ın başında bulunduğu Moğol ordusu, koskoca ordunun
birkaç gün içinde bu kadar kolay alt edilebileceğine inanamamış, bunun pusu amaçlı
olduğunu zannederek ordusunu iki gün ordugahta muhafaza ederek kente girmemiştir.
Sivas’ın düştüğü, ordunun bozguna uğradığı ile ilgili katliam haberleri Kayseri’ye ulaştığında,
kenti büyük bir hüzün ve ürperti sardı. Ordusu dağılmış ve katledilmiş bir devletin başkenti,
aynı zamanda başsız kalmış, Sultan Keyhüsrev’den haber alınamıyordu. Moğol Ordusunu
Sivas Kapısında beyaz bayraklarla karşılayıp, kentin anahtarlarını onlara teslim ederek, halkı
kıyım ve katliamdan kurtarma fikri elbette Ahiyan ve Baciyan merkezi, Selçuklu Başkenti
Kayseri’ye yakışmazdı. Yapılacak iş belliydi: Kenti her ne pahasına olursa olsun savunmak.
1204 Yılında Anadolu’ya gelen 1171 Hoyi doğumlu Şeyh Nasırettin Mahmud’un Kayseri’de
temellerini attığı sosyal, siyasi ve iktisadi misyonu olan Fütüvvet maksatlı Ahilik teşkilatı, bu
kentte yiğitlik, cömertlik, kahramanlık ülküsüne sahip binlerce civanmerd, ahi mücahid
yetiştirmişti. Hace Nasırettin’in hanımı Fatıma Bacı da aynı maksat ve misyonla ‘Baciyan’
teşkilatını kurarak kentte örgütlenmişti. Bir zaman Konya ve Sivas’ta da paralel oluşumlar
gerçekleştirseler de Kayseri’den ellerini hiçbir zaman çekmemişlerdi.
Ahiyan ve Baciyan’lar, kentin komutanlarından Emir Kaymaz ve Fahreddin Ayaz’a
kanlarının son damlasına kadar kenti savunacaklarına söz verdiler. Kenti çevreleyen dış ve iç
surların tamiratı ve gerekli yiyecek ve mühimmatların sur içinde değişik yerlere stoklanması
için hummalı bir çalışma başladı. İç ve dış surları çevreleyen duvarların dibindeki yaklaşık 3
metrelik çukur hendek, onarılarak içerisi su ile dolduruldu. Kalenin tüm giriş kapıları
onarılarak sağlamlaştırıldı. Zaten şehrin neredeyse tüm, sosyal, ekonomik ve siyasal
kurumları surun içinde bulunuyordu.
Fütüvvet ve cihad ruhuyla, İlay-ı Kelimetullah davası için fetih ve hakimiyeti kanıksamış bir
topluluk için, sur içinden savunma harekatı fazla alışık oldukları bir strateji değildi. Ama kent
dışında bir yerde savunmak, ne ordu ne de techizat olarak mümkündü.
170 Sene önce gelip, fetih ve hakimiyetle süsledikleri Anadolu topraklarını, ne idüğü belirsiz
bir ordu ve ülkeye hediye etmek, ölümden farksızdı, Ahiyan ve Baciyanlar için.
Moğol Ordusunun hareketi ve güzergahı, Kayseri Ovasını çevreleyen Doğu ve Kuzey
tepelerde bulunan Tümülüsler yani gözetleme kulelerinden takip ediliyor, kısa süre içinde
haber, sur içindeki savunma hattına bildiriliyordu.
Baycu Noyan komutasındaki Moğol Ordusunun Sivas’tan sonra hangi yerleşim yerlerine
uğrayıp hangi katliamları yaptığı, hangi kasaba ve köyleri yağmaladığı ve kaç gün nerelerde
konakladığı ile ilgili tarih sükut etse de, çok kısa bir süre sonra, Kayseri’nin doğusundan
kente girdiler. Kenti çevreleyen surlar dışında çok az bir yerleşim yeri bulunuyor ve bunlar da
zaten günler öncesinde boşaltılsa da kendini yağmadan kurtaramayacaktı. Eli silah tutan ve
kendinde savaşacak gücü bulanlar, iç ve dış surlarda müdafaa hattında, geri kalan yaşlılar,
kadınlar, çocuklar ve bunları korumakla görevli bir grup mücahitler de, Kayseri ovasını
çevreleyen dağlardaki yerleşim yerlerinin ücra köşelerine çekildiler.
Kayseri’nin Doğusundan şehre giren Moğollar, etrafını sükûnet yumağının kuşattığı surların
etrafına konuşlandılar. Kentin ileri gele kadıları ve fakihleri, kan akmadan, sulh ve sükunetle
kuşatmanın kaldırılması için çaba sarfettilerse de Moğol Komutan Abaka bu barış çağrılarına
kulak tıkamakla kalmadı, Kayseri Kadısı Celaleddin Habib ve beraberindekileri acımadan
katlettirdi.

Müslümanlar için kenti, yani surların içini savunmaktan başka çare yoktu. Sur içinde
kendilerine bir müddet yetecek miktarda yiyecek maddesi bulunuyordu. Savunma ne kadar
uzun sürerse, yorgun Moğol ordusu o derece çaresizliğe kapılacak ve en azından başka kapıya
yönelecekti.
Dış surların etrafındaki girişleri günlerce zorlayan Moğolların kuşatmayı yarmaları hiç de
kolay olmadı. Her defasında kale burçlarını müdafaa eden Ahi Cengaverler tarafından
püskürtüldü. Kıyasıya bir saldırı ve kıyasıya bir müdafaa, her geçen gün tarafların gücünü
kırıyordu. Her defasında şehrin farklı kapılarından hucuma geçen Moğol askerleri önemli
zayiatlar veriyordu.
On yedi gün süren Moğol saldırıları bir sonuca ulaşamamış ve iyice ümitsizliğe düşülmüş
iken, Ermeni dönmesi şehrin iğdişçibaşı Hajuk oğlu Hüsam, kalenin gizli kanalizasyon
geçişlerinden birini kullanarak Baycu Noyan’a sığınıp, kale hakkındaki önemli bilgileri ona
aktardı. Kalenin içindekilerin yiyeceklerinin bitmek üzere olduğunu ve dayanacak güçleri
kalmadığını onlara nakletti. Moğollar surları kuşatan suyla dolu hendeğe boşalan bu geçişi
kullanarak lağım suları içinden kaleye girmeyi başardılar. Şehrin Subaşısı Fahrettin Ayaz da
Hajuk’la beraber Moğollar’a sığındılar. Moğolların kuşatmalarında en büyük destekçilerinden
biri de daha önce Moğollarla irtibat kurmuş ve dostluk geliştirmiş olan Kalenderilerdi. Kaleyi
muhasara eden bu kalenderi dervişler içinde bulunanlardan birinin de Şems-i Tebrizi olduğu
iddia edilir. Bu çifte ihanet ve istihbarat üzerine Moğollar son bir taarruzla, kale içine sızan
Moğol askerlerinin arkadan açtığı, şu anki Cıncıklı Camii’ne geçilen giriş kapısından içeri
dalmayı başardılar.
Kayseri kenti için sonun başlangıcı olan bu saldırıdan sonra kale Baycu Noyan tarafından
teslim alındı. Surları müdafaa eden ahi mücahidlerin birçoğu şehid edildi. On bin civarında
şehid ve bir o kadar da esir olduğunu iddia eder tarihçiler. Kadınlar ve çocuklar da Moğol
askerleri tarafından üleşildikten sonra, kalanlar ise elleri bağlanarak şehrin kenar yerleşim
yerlerinin uzağına götürülerek, sonradan Meşhed’lik denen yerlerde şehid edildiler. Kenar
yerleşim yerleri civarında çok sayıda Şehidlik (Meşhed) ve toplu mezarlar oluştu.
Sur içinde kalan mahalleler yağmalanarak, şehrin hazinelerine el konulmuş, evler, barklar,
dükkanlar, imalathaneler, idari binalar ateşe verilmişti. Tam bir katliamın yaşadığı kent içi ve
çevresinde onbinlerce belki yüzbinlerce tarihin kayıt edemeyeceği kadar insan kıyımdan
geçirildi. Katliamda şehid edilenlerin sayısı konusunda 30 binle başlayan 500 binlere dayanan
abartılı rivayetler vardır.
Bir semavi afet ve tufan gibi önüne kattığını yok eden bu ateş, 170 küsür yıldır medeniyet,
kültür ve insaniyet adına ne varsa yaktı, yıktı götürdü.
Moğollar, Kayseri kent merkezini harabeye çevirip batı istikametine yöneldiklerinde geride,
insan nefesinin olmadığı vahşi hayvanlara ve yırtıcı kuşlara ziyafet olan bir kent bıraktılar.
Baciyan kurucusu Fatıma Bacı, Moğol saldırılarında esir edilmiş, Moğolların çok aramalarına
rağmen ulaşamadıkları Mahperi Hunat Hatun, gelini ve kızı ile beraber, günler öncesinden
kenti terk etmişler Adana Civarında bir Ermeni Krallının himayesine sığınmışlardı.
Kayseri’de olan bu katliamların ateşinin dumanın gözlemlenebildiği dağ ücralarından biri de
Turesan-ı Veli’nin tekkesinin bulunduğu tepe idi. Kayseri Ovasının çevresindeki dağlarda
bulunan yerleşim yerleri de bu saldırıdan nasibini alacaktı. Bir Moğol birliğinin İncesu’dan
geçerken, kimsenin görmesinin mümkün olmadığı sarp bir tepe’nin sırtında bir saldırıya
uğrama ihtimali neredeyse yok gibiydi. Gel gör ki büyük bir ihtimalle, bir ajanın istihbaratı
sonucu, sarp tekke dağının tepesinde bulunan Turesan Tekkesi’nde bulunan kadınlar, çocuklar
ve ahiyan dervişler de katliamdan geçirileceklerdi. Tekkenin etrafındaki şehidlik hâlâ o
günlerden izler taşır. Ayrıca tekkenin giriş bölümünün sağındaki şehidlik adı verilen bir oda
içinde Turesan-ı Veli’nin yakınlarından şehid olanların sandukaları bulunmakta.
Turesan-ı Veli’nin bu ‘tekke direnişi’ sırasında şehid edilip edilmediği konusunda herhangi
bir bilgi söz konusu değil ama etrafı şehidlik olan bu tekke içerisinde metfun bulunduğu

kesin. Moğolların, direniş göstermeyen ve teslim olan topluluklara eman verip, onları
öldürmemek gibi genel bir savaş etiğinin bulunduğu bir vakıa iken, Turesan Tekkesinin
etrafındaki şehidlik, burada büyük bir direnişin gerçekleştirildiği ve direnişçilerin şehid
edildiğinin en önemli dayanaklarındandır.
Kare planlı Turesan-ı Veli tekkesi iç mimari birimlerinde bu katliamdan sonra değişiklikler
yapılmış ve giriş kapısının sağında bulunan erzakların bulunduğu yemek yapılan aşhane
şehidliğe çevrilmiş, giriş kapısının karşısındaki seki’nin solundaki Turesan-ı Veli’nin harem
odası da vefatından sonra Şeyh için sandukalı kabristan’a dönüştürülmüştür.
Kayseri’yi İncesu istikametinden terk eden Moğolların geride bıraktıkları kan, zulüm ve
gözyaşının izleri onlarca yıl silinmeyecekti. Ölümler, zulümler ve acı çekmelerin had safhada
yaşandığı bu toprakların kendine gelebilmesi için en az bir asır gerekecekti. En yakınlarını bu
katliamda kaybeden, bir çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan az sayıdaki halk, yaşadığı
acıları sinesine gömerek şehitlerin defnedilmesi için günlerce emek sarf edeceklerdi. Bir çok
yere bölgesel şehitlik ve toplu mezarlar inşa edilmişti. Yakınının cenazesini tespit edebilenin
sayısı çok azdı. Şehidlerin gömülü bulunduğu yerlere ise genel bir isim verilmişti: Meşhed.
Kendilerine ‘ölü’ demenin ve ‘toprağa gömülü’ demenin dinen yasak olduğu, Allah
yolunda İla-yı Kelimetullah ve nizam-ı alem davasını müdafaa için canını bu uğurda
verenlerin, Allah’ın dünyevi ve uhrevi nimetlerine şahit olanların hatırasına, artık onlar ashabı meşhed idiler. Bizim gibi dünyalıkların farkında olamayacağı şekilde, rızıklandırılan ve
niğmetlere gark olan şahitler yani şehitler topluluğunun çağlar ötesine uzanan çağrısı
kıyamete kadar diriliğini muhafaza edecektir.
Dinin ahkamının bu topraklarda yeniden, nasıl dirileceği konusunda ise hiç kimsenin bir
çabası ve öngörüsü yoktu. Hatta bir kısım Müslümanlar ise zihnen hepten teslim olmuştu:
Artık İslam’ın eski azamaetine ulaşması bu topraklarda mümkün değildi. Çünkü tüm dini
rehberler, hocalar, mürşitler, oluşan dini kurumsallaşmalar, hepsi berheva olup gitmişti. Bu
ümitsizlik süreci sonrası Konya’yı kuşatan Moğollar’a kentin anahtarlarının sulh ve sükunutle
teslim edilmesine öncülük eden Mevlana Celaleddin’in bu tavrı günümüz zaviyesinden
tenkide uğrasa da o günün Anadolu’su için ışığın yeniden yükseldiği bir merkezi kentin
korunması bakımından anlamlıdır. Daha sonraki dönemlerde, Konya’da yanmaya devam eden
bu ışık, ümidi kırılan Anadolu kentlerini aydınlatan ışık olacaktır.
Moğolların terk ettiği ve vali atadığı Kayseri, tüm canlılığını ve ticari, zirai dinamizmini
yitirmiş, ekilmesi gereken tarım arazileriyle bile ilgilenecek kimse kalmamıştı. Ahi
sanatkarlara ait atölye ve merkezler ateşe verilmiş, hayatta kalanlara ise Baycu Noyan’ın ağır
vergileri altında eman verilmişti. Uzun yıllar Kayseri çevresindeki bu araziler bakımsızlıktan
step ormana dönüşmüş, kentin çevresi yabani hayvan barınağı haline gelmiş ve sukûneti tercih
eden halk da kentten uzaklaşarak, kenar ve kuytu köylerde kendine yaşam alanı aramaya
başlamıştır.
Moğol katliamından kurtulan, ilim ve siyaset erbabının süreç içinde İlhanlı idarecilerle
geliştirdikleri iyiniyet ilişkileri onların her halukârda ‘moğol ajanı, işbirlikçi’ ithamıyla
yaftalanmasına neden olmuştur. Bu ilişkilendirme ve itham, Şems-i Tebrizi’yi, Mevlanâ
Celaleddin’i, Seyyid-i Burhaneddin’i, Ahiliğin kurucusu Hace Nasreddin olarak bilinen
Nasıreddin Mahmud’u ve birçok Selçuklu yöneticisini kuşatmaktadır. Korkaklık ve pısırıklık
mı, öngörü ve ileri görüşlülük mü herkes bir gün mutlaka yaptıklarının hesabını verecek,
mahşer gününde.
Bir kısım tarihçiler tarafından, insanlık yaratıldıktan beri benzeri bir zulme ve katliama tanık
olunmamıştır diye tarif edilen Moğol saldırılarının, dini, sosyal, ekonomik ve siyasi hayatı
nasıl etkilediği bir yana Müslümanların bu topraklarda yaşadığı en ağır imtihanlardan biri
olmuştur. Müslüman toplumun dünyevi hırs eksenli refaha boğulduğu bir dönemde, başına
gelen bu musibetten çıkaracağı elbette büyük dersler vardır.

Moğol saldırıları sunucu yaşanan acıların teskinini meşhed ve mezarlıkları ziyarette bulan
halkın neredeyse günlük ritüeli oluvermişti, mezar ziyaretleri. Dünyevî iştigallerden azamî
derecede uzaklaşan halk mistik bir hayata yönelmiş, tekkeler, türbeler etrafında, meşhedlikler
etrafında şekillenen bir yaşam canlılık kazanmıştı. Bu durum halk arasında yaygın bir gelenek
haline gelmeye başladı. Moğol saldırılarından yaklaşık 15 yıl sonra Urfa Harran’da doğacak
olan Şeyhulislam İbn-i Teymiye, halkı mezarlıklardan, mistik eğilimlerden uzaklaştırmak ve
gerçek hayata döndürmek için en çok çaba harcayanların başında geliyordu.
Ne garip bir tarihi tecellidir ki, neredeyse dünya kara parçasının üçte birini egemenliği altına
almış olan Moğolların ömrü bir insan ömrünü bile bulamadan adeta tuz/buz olup
buharlaşmıştır. Kayseri’de görevlendirdikleri valiler vasıtasıyla sağlamış oldukları hakimiyet
ancak 65 yıl sürebilmiştir. Türkî ve Farsî halkların bir çoğuyla nesebî bir bağı olmasına
rağmen, hiç kimse tarafından zinhar kabullenilmeyen Moğollar’ın adeta yok olarak
buharlaşması örneğine tarihte pek rastlanmaz. Hakimiyet kurdukları yörenin halkıyla,
töresiyle kaynaşmış olsalar bile, kendini ‘Moğol soyuna’ ait hisseden neredeyse hiçbir
topluluğun bulunmayışı bir kez daha kendini göstermiştir ki: Zulüm ile abâd olunmaz.
22 Ramazan 1435’de Turesan-ı Velî tekkesinde yapılan konuşma…
Osman Gerçek
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8498.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri’ye 5 Kaymakam Atandı
İçişleri Bakanlığı’na ait vali yardımcılıkları, kaymakamlık ve bazı kurumlarda yapılan atama
kararları, Resmi Gazetede yayımlandı.Yayımlanan karara göre Bünyan Kaymakamlığına
Viranşehir Kaymakamı Muhammed Lütfı Kotan’ın, incesu...
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İçişleri Bakanlığı’na ait vali yardımcılıkları, kaymakamlık ve bazı kurumlarda yapılan atama
kararları, Resmi Gazetede yayımlandı.
Yayımlanan karara göre Bünyan Kaymakamlığına Viranşehir Kaymakamı Muhammed Lütfı
Kotan’ın, incesu Kaymakamlığına Elazığ Vali Yardımcısı Tarık Bahadır’ın, Özvatan
Kaymakamlığına Antalya Valiliği - Kaymakam Adayı Uğur Yıldırım’ın, Hacılar
Kaymakamlığına Yüksekova Kaymakamı Yasin Tikdag’ın, Yahyalı Kaymakamlığına Kahta
Kaymakamı Metin Esen’in atanması uygun görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8499.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği’nden
Passolig Tepkisi
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, Possolig uygulamasının sınıfta
kaldığını söyledi.Havur, yaptığı açıklamasında, "14 Nisan 2014 tarihinde futbolumuz
elektronik bilet olan ve adına passolig denen bir sistemle tanıştı....
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, Possolig uygulamasının sınıfta
kaldığını söyledi.
Havur, yaptığı açıklamasında, "14 Nisan 2014 tarihinde futbolumuz elektronik bilet olan ve
adına passolig denen bir sistemle tanıştı. İlk çıktığı günden bu tarafa büyük tartışma konusu
olan bu sistem maalesef futbol taraftarlığını bitirecek derecede bizim bünyemize uygun
değildir. Dünya kupasında dahi uygulanmayan ve sadece İngiltere’de uygulanan bu sistem
statlardaki seyirci sayısını önemli ölçüde azaltmıştır ve azaltmaya da devam edecektir" dedi.
"Sporda şiddetin önüne geçmek için çıkarıldığı iddia olunan elektronik bilet şiddeti önlemede
hiç bir fayda sağlamayacaktır. Eğer şiddeti önlemek istiyorsanız elinizdeki mevcut yasaları
hakkıyla uygulamanız yeterlidir" diyen Havur, "Tribünleri tahrik eden kulüp başkanları ve
futbolculara ne kadar ceza verdiniz? Kameralar vasıtasıyla tespit edilen holiganlara ne işlem
yaptınız?Statlarda hazır bulunan spor savcıları anında gerekeni yapmalı ve ihtiyaç halinde
nöbetçi mahkemelere sevk süratle sağlanmalıdır. Bugüne kadar kanunlar uygulanmadığı için
bu şiddet bitmedi. Herkes görevini yapsaydı bugün bu sisteme geçmek için zemin
hazırlanmazdı. Biz yine iddia ediyoruz; şiddet yanlısı kişiler yine olay çıkardıklarıyla kalacak
ve olan futboldan uzaklaştırılan taraftara olacaktır. Biz de şiddet çıkaranların cezalandırılıp
statlardan uzaklaştırılmasını canı gönülden istiyoruz.
Anadolu’da insanları stada çekebilmek için sponsorlar aracılıyla onbinlerce bilet
dağıtılmasına rağmen dolmayan statlar bu sistem sayesinde ’’ tıklım tıklım’’ bomboş
kalacaktır. Tamamen bürokrasi olan bu sistem çok kültürlü toplumlarda dahi kabul görmesi
mümkün değilken, trafik kurallarına uymakta % 85 sınıfta kalan bir toplum için asla uygun
değildir. Ve bu sistemin ihalesi kime verilmiştir? Bu paralar kimin kasasında toplanmaktadır?
Erciyesspor-Trabzonspor maçında bu uygulama tamamıyla sınıfta kalmıştır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8500.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri-sivas Devlet Yolunda Kavşak
Düzenlemesi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehirlerarası yol statüsünde olan
Sivas Devlet yolunda trafik akışının daha güvenli ve seri olması açısından Gesi Yeşilyurt
Mahallesi içerisinde yer alan ve Kayseri-Sivas yolunun 8....
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehirlerarası yol statüsünde olan
Sivas Devlet yolunda trafik akışının daha güvenli ve seri olması açısından Gesi Yeşilyurt
Mahallesi içerisinde yer alan ve Kayseri-Sivas yolunun 8. km’de bulunan alanda kavşak, yol
düzenleme ve ara yol alanları yapılacaktır” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güvenli, seri ve akışkan ulaşıma büyük
önem verdiklerini ve bu amaç ile Gesi Yeşilyurt mahallesinde yer alan devlet yolunda bir dizi
çalışma yapacaklarını bildirdi. Kayseri - Sivas Devlet Yolu’nun 8. km’de yolun Yeşilyurt
mahallesinde yer alan alanda trafik akışının sıkıntılı olduğunu, bu alanda trafik akışını
zorlaştığını belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meclis kararı ile bu alanda önce
imar planında değişiklik yapılarak uluslararası trafik kuralları ve yol akışına göre yeniden
düzenlendiğini kaydetti. Yeşilyurt kavşağının kuzeybatı yönüne kaydırılarak yeniden
planlanması ile yolun yeniden şekillendirileceğini ifade eden Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları söyledi.
“Melikgazi Belediyesi’nin öncelikleri arasında ulaşım çok önemlidir. Çünkü bireye hizmet
götürmenin ilk şartı güvenli, seri ve akışkan bir ulaşım ağıdır. Bu neden ile imar planlarında
yer alan yolları açıyor, bu neden ile şehir içerisinde alternatif yollara büyük önem veriyoruz.
Bu çalışma ile hem güvenli bir ulaşım sağlarken diğer taraftan planlı gelişime ve yapılaşmaya
da öncülük ediyoruz. Şehirlerarası yol statüsünde olan Sivas Devlet yolunda trafik akışının
daha güvenli ve seri olması açısından Gesi Yeşilyurt mahallesi içerisinde yer alan ve Kayseri
- Sivas yolunun 8. km’de bulunan alanda kavşak, yol düzenleme ve ara yol alanları
yapılacaktır. Öncelikle bu çalışma için imar planında değişiklik yapılarak düzenlemenin
yapılmasına imkan tanınmıştır”.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8501.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri’nin Yavru Babun’u Doğdu
Kayseri’deki hayvanat bahçesinde babunun yeni doğan yavrusu tanıtıldı.Anadolu Harikalar
Diyarı’ndaki hayvanat bahçesinde yeni doğan 3 haftalık babun tanıtıldı. Annesinin yanından 1
saniye olsun ayrılmayan babun hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin...
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Kayseri’deki hayvanat bahçesinde babunun yeni doğan yavrusu tanıtıldı.
Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki hayvanat bahçesinde yeni doğan 3 haftalık babun tanıtıldı.
Annesinin yanından 1 saniye olsun ayrılmayan babun hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin de
yoğun ilgisini topladı. 3 haftalık babun yavrusu hakkında bilgi veren Hayvanat Bahçesi
Müdürü İsmail Tamokur, yavru babunun 3 haftalık dönemi atlattığını ve barınağında mutlu
bir şekilde yaşamını devam ettirdiğini ifade ederek, “Daha önce bahsettiğimiz gibi hayvanat
bahçemizde yine bir doğum olayı var. Biliyorsunuz 173 türden 2 bin hayvanımızı hayvanat
bahçemizde misafir ediyoruz. Bunlardaki doğum olayları da bizleri son derece mutlu ediyor.
Bunlara bir yenisi de katıldı. Aşağı yukarı 3 haftalık dönemi atlatan babunumuz şu anda
arkamızda bulunan barınakta mutlu bir şekilde yaşıyor. Diğer sürüye de katmamız ilerleyen
günlerde olacak. Keza yavru biraz daha geliştikten sonra. Diğer sürüye de katacağız. Annenin
beslenmesine özen gösteriyoruz. Tabii ki bu dönemde yavru süt emiyor. Mevsim
meyveleriyle besliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8502.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri, Sivas Ve Yozgat’ta Tüfe Yüzde 0.09
Azaldı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ülke genelinde yüzde 0.09 artarken, Kayseri, Sivas ve
Yozgat’ta yüzde 0.09 oranında azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Balge
Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre; TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı...
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ülke genelinde yüzde 0.09 artarken, Kayseri, Sivas ve
Yozgat’ta yüzde 0.09 oranında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Balge Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre; TÜFE’de
(2003=100) 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına

göre %6,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,54 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,46
artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %1,64 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve
alkolsüz içeceklerde %0,89, eğitimde %0,75, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,65, eğlence ve
kültürde %0,59 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %4,92 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan alkollü
içecekler ve tütünde %0,46, ulaştırmada %0,06 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış %14,73 ile lokanta ve oteller grubunda oldu
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (%14,44), ev eşyası
(%9,64), ulaştırma (%9,45), sağlık (%9,08) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama
gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış %0,61 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)’de oldu
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki
yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,08 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %10,71 ile TR31 (İzmir)
bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,28 ile TRC1 (Gaziantep,
Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.
Ağustos 2014’te endekste kapsanan 432 maddeden; 64 maddenin ortalama fiyatlarında
değişim olmazken, 255 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 113 maddenin ortalama
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8503.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bilim Adamları Kayseri’ye Hayran Kaldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
düzenlenen 3. Uluslararası Kök Hücre Kongresi’ne katılan bilim adamları ile biraraya geldi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
düzenlenen 3. Uluslararası Kök Hücre Kongresi’ne katılan bilim adamları ile biraraya geldi.
Başkan Özhaseki’ye Kayseri’ye duydukları hayranlığı dile getiren bilim adamları, "Şaheser
bir şehir" değerlendirmesinde bulundular.
Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen kongreye dünyanın farklı bölgelerinden bilim
adamları katıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un eşliğinde
Kıranardı Kent Ormanı’nda bilim adamları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Kayseri’de bu denli önemli toplantıların yapıldığını görmekten mutluluk
duyduğunu belirtti. Başkan Özhaseki, konuklarına Kayseri tarihi hakkında da bilgiler verdi.

Yaptıkları açıklamalarla Kayseri hakkındaki görüşlerini dile getiren bilim adamları ise
şehirden çok etkilendiklerini belirtti. Dünyaca tanınan Türk bilim adamı Prof. Dr. Erol Çerasi,
Kayseri kadar güzel, düzenli ve sevimli şehrin çok az olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çerasi,
Başkan Özhaseki’ye hitaben, "Kayseri çok güzel bir şehir. Bunu nasıl başardınız bilmiyorum.
Tebrik ederim. Bu derece düzenli, temiz, uygar ve aynı zamanda geçmişten bildiğimiz
Kayseri şaheser bir şehir" diye konuştu.
Kongre için Fransa’dan gelen Minoo Rassoulzadegan da Kayseri’nin güzelliğinden çok
etkilendiklerini belirterek, "Kayseri’nin mimari yapısı çok güzel. Raylı sistem şehirde ulaşımı
kolaylaştırıyor. Başkan Mehmet Özhaseki’nin insanlarla iletişimi harika. İnsanların fikirlerine
önem veriyor" dedi.
Kongreye İtalya’dan katılan Prof. Dr. Umberto Galderisi ise Kayseri’nin doğu ve batının
güzel bir karışımı olduğunu belirtti. Galderisi, şehrin çok konforlu ve yaşanılası bir şehir
olduğunu kaydetti.
Kanada’dan gelen Prof. Dr. Feridoun Karimi Busheri de Kayseri’nin öncelikle çok temiz bir
şehir olduğuna dikkat çekti. Şehir merkezi nüfusunun 1 milyona ulaşmış olmasına rağmen
insanların stresli değil mutlu olduğunu dile getiren Busheri, Başkan Özhaseki’nin herhangi bir
vatandaş kadar sıcak olduğunu ve şehirle ilgili insanları dinlemek istemesini takdirle
karşıladıklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8504.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bin 366 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Gidecek
İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Kayseri’den bin 366 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini
belirterek, ilk hac kafilesinin önümüzdeki hafta yola çıkacağını söyledi.Yaklaşan Kurban
Bayramı nedeniyle Hacca gidecek olan hacı adaylarına...
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İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Kayseri’den bin 366 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini
belirterek, ilk hac kafilesinin önümüzdeki hafta yola çıkacağını söyledi.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Hacca gidecek olan hacı adaylarına tavsiyelerde bulunan
Müftü Ali Maraşlığil “Biliyorsunuz mukaddes yolculuğumuz başlıyor hacılarımızın. Biz buna
arzın kalbine mukaddes yolculuk diyoruz. Biliyorsunuz insanların kalbi insanları ayakta tutan
en önemli varlıktır. İnsanın imanını ve maneviyatını ayakta tutan en önemlisi ise Hicaza
Allah’ın evine olan ziyarettir. Kabe ve mükevvenat yüzü suyu hürmetine yaratılmış Efendiler
efendisi Hz. Muhammed sav mübarek kabrini ziyaretten ibarettir bu mukaddes yolculuk”
dedi.
Hocalarımız hacılarımıza sabır tavsiye ederler biz ise, sevgi ve saygı tavsiye ediyoruz diyen
Maraşlıgil “Hac ibadeti farzdır. Allah hali vakti yerinde olan zengin kullarının beytini ziyaret
etmek üzere evini ziyaret etmek üzere davet etmişlerdir. Nefsin yedi makamı vardır.
Bunlardan yüceltmek en üstün makamlara ulaşmak belki murad edilmiştir. Cehennemin de 7

tane bodrum katı vardır. Belki oralardan kurtulmayı Rabbimiz murad etmiştir. Bunları biz
bilemeyiz Allah’ın takdiri. Hocalarımız hacılarımıza hep sabır tavsiye etmişlerdir. Biz sabır
yerine biz hacılarımıza sevgi ve saygı tavsiye ediyoruz. Buradan giden herkes Allah’ın
davetlisidir. Allah’ı seven Allah’ın davetlisini de sever. Allah’a karşı saygılı olan Allah’ın
davetlisine karşıda saygılı olur. Dua müminlerin en büyük sığınağıdır” diye konuştu.
Maraşlıgil “Buradan Kayserimizden yüzlerce insan hacca gidecektir. Bu sene bin 366 hacımız
Kayseri’den hacca gitmek için planlanmıştır. 836’sı diyanetten, 530’u ise şirket ve
acentelerden hacca gidecekler. Yüzde 60 ve yüzde 40 kuralı hala işliyor. 2-25 Haziran
tarihleri arasında 10 ilçemizde hac ile ilgili bilgilendirme seminerleri yaptık. Nerede neye
dikkat etmeleri gerektiği konusunda, Haccın farz ve vaciplerini, sünnetlerini, adaplarını, ne
şekilde hac yapılacağını hem erkeklere hem kadınlara bunu güzelce anlatma imkanı bulduk.
Ondan sonra da hangi hac kafilemiz hangi görevli ve başkanla gidecekse onlarla da toplantılar
yapıldı. Hacılarımız kafile başkanlarını din görevlilerini tanıdılar, kaynaştılar, ayrıca
bilgilendirildiler. Hala bu seminerler devam ediyor. 3 kafilemiz önümüzdeki ÇarşambayıPerşembe’ye bağlayan gecenin ilk saatlerinde yola çıkacaklar. Biz hacılarımıza uğurlar olsun
diyoruz. Güle güle gitsinler, güle güle dönsünler inşallah” ifadelerini kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8505.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Büyükkılıç: Rica ediyoruz!
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Özellikle bağ ve sayfiye alanlarında
düğün veya taziye amaçlı verilen yemek ve tabak atıkları çöp konteynırlarına atılması ile
çevre kirliliği oluşmaktadır.Bu açıdan özellikle taziye veya düğün yemek ikramlarını önce
belediyemizin temizlik işlerine bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Özellikle bağ ve sayfiye alanlarında
düğün veya taziye amaçlı verilen yemek ve tabak atıkları çöp konteynırlarına atılması ile
çevre kirliliği oluşmaktadır. Bu açıdan özellikle taziye veya düğün yemek ikramlarını önce
belediyemizin temizlik işlerine bildirmelerini rica ediyoruz. Bildirdikleri takdirde özel çöp
toplama ekiplerimiz bu atıkları alacaklardır” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve
halk sağlığına büyük önem verdiklerini, bu amaç ile özel temizlik, ilaçlama ve denetim
birimleri oluşturduklarını söyledi. Melikgazi ilçesinin yaz ve kış aylarında hem nüfus miktarı
hem de nüfus kayması oluştuğunu bu neden ile özel ekipler oluşturduklarını hatırlatan Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve halk sağlığına verdiğimiz
önemden dolayı özellikle atıkların toplanılması ve değerlendirilmesi için çalışmalar
gerçekleştirdik. Kayseri bir bölge şehridir. Yaz aylarında çevre il ve ilçelerden gelen
misafirler ile nüfus artmaktadır. Özelikle cazibe merkezi Melikgazi bölgesi nüfus artar. Yaz
aylarında bağ ve sayfiye alanlarına taşınınca nüfus kayması ile hizmet nokta sayısı

artmaktadır. Bağ ve sayfiye alanları için özel ekipler oluşturuyoruz. Çöp toplama, temizlik ve
çevre temizliği bu alanlarda sezonluk yapılmaktadır. Bağ ve sayfiye alanlarında çöp toplama
ve alıp saatleri belirlidir. Ancak bazen düğün, toplantı, taziye gibi toplumsal bir takım toplu
yemek ve atıkları çöp kutularına zamansız atılınca çevre kirliliği oluşmakta ve havaların sıcak
olmasından dolayı koku oluşturmaktadır. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için bağ ve sayfiye
alanlarında düğün, nişan, toplu yemek ve taziye öncesi temizlik işlerine bilgi verilirse bu
atıklar hemen alınacaktır. Sonuçta çirkin ve kötü oluşumlara izin verilmemiş olunacaktır“
diye konuştu.
Vatandaşları çevre ve halk sağlığı açısından hasiyet ile bu konuya önem vermelerini isteyen
Dr. Memduh Büyükkılıç, bağ ve sayfiye alanlarında çöp konteynırlarına bitki atığı, bahçe
atıkları, ot ve benzeri atıkların atılmamasını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8506.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bisiklet Gezisi Ölümle Bitti
Kayseri’de bisikletle gezintiye çıkan bir çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre Y.K.’nin (22) kullandığı 38 DV 452 plakalı otomobil, KayseriSivas karayolunun 10. kilometresi Yeşilyurt mevkiinde bisikletiyle...
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Kayseri’de bisikletle gezintiye çıkan bir çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Y.K.’nin (22) kullandığı 38 DV 452 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas
karayolunun 10. kilometresi Yeşilyurt mevkiinde bisikletiyle gezintiye çıkan 12 yaşlarında
kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuğa çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken,
otomobil sürücüsü Y.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri,
hayatını kaybeden çocuğun kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8507.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Büyükşehir Belediyesi Sarıoğlan İlçesinin
Mahallelerine Futbol Sahası Yaptıracak
Yeni çıkan yasa ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan ilçelere yapılacak olan yatırımlar tek
tek start alıyor. Büyükşehir Belediyesi Sarıoğlan ilçesinin mahallelerine mini futbol sahası
yapım işini ihaleye çıkardı.Sarıoğlan ilçesine...
04 Eylül 2014 Perşembe 09:50
Yeni çıkan yasa ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan ilçelere yapılacak olan yatırımlar tek
tek start alıyor. Büyükşehir Belediyesi Sarıoğlan ilçesinin mahallelerine mini futbol sahası
yapım işini ihaleye çıkardı.
Sarıoğlan ilçesine bağlı Gaziler, Karaözü, Çiftlik ve Alamettin mahallelerine mini futbol
sahası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8508.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü 6 Bin Ton Tuz
Satın Alacak
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, kar ve buz mücadelesinde kullanmak üzere toplam 6 bin ton
tuz satın alacak.Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, yetki alanında bulunan yollarda kar ve buz
mücadelesinde kullanılmak üzere tuz temini ve nakil...
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Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, kar ve buz mücadelesinde kullanmak üzere toplam 6 bin ton
tuz satın alacak.
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, yetki alanında bulunan yollarda kar ve buz mücadelesinde
kullanılmak üzere tuz temini ve nakil mal alım işini ihaleye çıkardı. Karayolları 6. Bölge
Müdürlüğü kar ve buz mücadelesinde kullanılmak üzere 2 bin 500 ton kaya tuzu, 3 bin 500
ton göl tuzu temini ve nakli işini ihaleye çıkardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8509.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

En Fazla Üretim Ve Teslimat Linyitte
Gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada en fazla üretim
ve teslimatın linyitte gerçekleştirildiği belirtildi.Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge
Müdürlüğü’nün verilerine göre katı yakıtların...
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Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada en fazla üretim
ve teslimatın linyitte gerçekleştirildiği belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre katı yakıtların 2014
yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 151 bin 679
ton, linyitin 4 milyon 771 bin 115 ton ve taşkömürü kokunun 389 bin 747 ton, teslimat
miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 1 milyon 933 bin 266 ton, linyitin 5 milyon 40
bin 765 ton ve taşkömürü kokunun 406 bin 342 ton olarak gerçekleştiği görüldü. Üretilen katı
yakıtların teslimatları karşılama oranı ise yüzde 7,8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu
oran linyitte yüzde 94,7 iken taşkömürü kokunda yüzde 95,9 olarak hesaplandı.
Verilere göre katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde ise; taşkömürü
teslimatının yüzde 47,7’si termik santrallere, yüzde 27’si kok tesislerine, yüzde 6,4’ü demirçelik haricindeki sanayiye, linyit teslimatının yüzde 93,8’i termik santrallere, yüzde 4,7’si
demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 98,4’ü demir-çelik
sanayine sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8510.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Fevzi Konaç adaylığını açıkladı
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Ekim ayında yapılacak olan Başkanlık
seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı.
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Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Ekim ayında yapılacak olan Başkanlık
seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı.
18-19 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Kayseri Barosu Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak
açıklama yapan Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç başkanlığa yeniden aday
olduğunu belirterek, "Seçimlerin bize yakışan şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç “ Su akar gibi geçiyor zaman nihayetinde 2
yıllık görev süremiz dolmak üzere. Bu yılın 10. ayında 11-12 Ekim tarihlerinde toplanamasak
ta 18-19 Ekim tarihlerinde seçimli genel kurul yapılacak. Bununla ilgili yönetim kurulu olarak
kararı almış durumdayız. Dolaysıyla Kayseri Barosu ve tüm barolar 2 yılda seçim yaptıkları
için görev süreleri itibariyle 2 yıl dolduktan sonra genele kurula gitmek zorundalar. 10. ayda
genel kurula gidiyoruz” dedi.
Konaç “ Kayseri’de şuanda kayıtlı bin 50 avukatımız var. Bin 50 avukatımızda 2 yıl içerisinde
mesleğe yakışır bir şekilde tarafsız, objektif, bir takım sıkıntılara parmak basan bir baro olma
gayretiyle 2 yıl boyunca hizmet vermeye gayret ettik. Ve nihayetinde 2 yıl sonra
meslektaşlarımızın huzuruna bir kredi isteyerek aday olduğumuzu yeniden belirterek
meslektaşlarımızın huzuruna çıkacağız. 2 yıl içerinde yaptığımız şeyler doğru algılanmış
şeyler ve yeniden 2 yıl devam gibi bir noktada kredi tanırlarsa 2 yıl daha talip olduğumuzu
söyleyerek yola çıkmış bulunuyoruz. Elbette yönetim kurulu üyelerimizden ve yönetim
kurulumuzda görev yapan arkadaşlarımızdan devam etmek isteyenler olduğu gibi bu 2 yıllık
süre bizi yordu biz müsaade istiyoruz diyen arkadaşlarda var” diye konuştu.
“ Yeni bir liste oluşturmak istiyoruz. Oluşturacağımız listede herkesi kucaklayan hiçbir siyasi
fikre, ideolojiye angaje olmadan meslek öncelikli bir baro olmak toplumsal bir baro olmak
noktasında bizde bu görevde sizinle birlikte olabiliriz diyen arkadaşlarla yeni bir yola
çıktığımızı ifade edeceğiz. Listelerimiz henüz netleşmedi. Bizimle birlikte yol yürümek
isteyen arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Kucaklayıcı bir listeyle yola çıkmak arzusundayız.
İnşallah meslektaşlarımız bu iki yıl içerisinde yaptıklarımızı faydalı anlamlı bulmuşlarsa
yeniden 2 yıllık bir süre tanırlar. Bununla birlikte bize bir fırsat daha verirler diye umuyoruz.
2 yıl içerisinde siyasi dalgalanmalar, hukuk üzerinde kara bulutların olduğu günler yaşadık.
Bu günlerde de dikkatli, özenli, toplumun hassasiyetlerini göze alan baro olmak kaygısıyla
hareket etmeye çalıştık” diyen Konaç “ Bundan sonraki süreçte de bu durum değişmeyecek.
Toplumun hassasiyetlerini dikkate alarak, toplumun değerlerini sahip çıkan bir baro olmaya
gayret edeceğiz. Ancak sadece mesleğe mahkum sadece adliye koridorlarında olan bir baro
algısını kırmak, bununla ilgili olarak mücadele etmekle birlikte toplumun sorunları ile
yüzleşen, toplumun sorunlarına katkı sağlayan bir baro olma gayreti içerisindeyiz.
Oluşturacağımız yeni liste ile bu işe layık olan ekiple yola çıkacağız.18-19 Ekimde yapılacak
olan genel kurulun hem baromuza hem avukatlık cemiyetine hayırlar getirmesini diliyorum.
Karşımızda elbet rakiplerimiz olacak şuan isimleri netleşmemekle birlikte bir arkadaşımızı da
aday olacağı konusunda konuşulan şeyler var. Onlara da başarılar diliyorum. Bize yakışan bir
seçim sürecinin olmasını da özelliklede temenni ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8511.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

DP Kayseri İl Başkanı Özbakkal:
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, tarımın doğal afetler nedeniyle bu yıl zor
bir dönem geçirdiğini söyledi.Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal
konuşmasında, başta fındık, kayısı, elma, ceviz olmak üzere...
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Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, tarımın doğal afetler nedeniyle bu yıl zor
bir dönem geçirdiğini söyledi.
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal konuşmasında, başta fındık, kayısı, elma,
ceviz olmak üzere meyvelerde ve buğday ile arpada önemli oranda rekolte düşüşü yaşandığını
kaydederek, “Tarım doğal afetler nedeniyle bu yıl zor bir dönem geçiriyor. Başta fındık,
kayısı, elma, ceviz olmak üzere meyvelerde ve buğday, arpada önemli oranda rekolte düşüşü
yaşandı. Çiftçimiz, üreticimiz bin bir emekle ürününü üretiyor. Maliyetler ortada. Buna
rağmen ürettiği ürünü ederinden satamayınca ümitsizliğe düşüyor. Sıkıntıya giriyor.
Ekonomik olarak zor durumda olan çiftçinin, stok yapacak gücü olmadığını görüyoruz. Tarım
sektöründe üretilenden çiftçinin değil, başkalarının para kazandığı. Çiftçi, tüm zararına
rağmen üretime devam edebiliyorsa alından öpülmeyi hak ediyordur. yapılacak yüksek gıda
zammını gerekçelendirme telaşı içinde faturayı çiftçiye kesmeye çalışıldığını görüyoruz.
Güneş balçıkla sıvanmaz. Türk çiftçisi, spekülatif oyunları bilmez. Çiftçinin stok yapacak
gücü de yok. Çiftçi mazot, gübre, zirai ilaç gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğine, ÖTV, KDV
gibi vergilerin dayanılmaz yüküne karşı hala üretmede direniyorsa çiftçiler suçlanmayı değil,
alnından öpülmeyi hak eder. Asıl suçlular, ürünlerimizi en düşük fiyattan alıp stoklayarak
katlama fiyatlarla satan gıda spekülatörleridir. Bugün domatesimizi 50 kuruştan alıp markete
2-3 TL’ye satanlar, karpuzu 30 kuruştan alıp markete 1-2’TL ye satanlardır” diye konuştu.
Gıdalarda zamnalnmalar olduğunu dile getiren Özbakkal, “Bu günlerde gıdaların yüzde 30
civarında zamlandığını görüyoruz. Dar bütçeli vatandaşlarımız markette et,süt,bakliyat, gibi
mamüllerin fiatları karşısında zor durumda kalmaktadır. Hükümet tarım ülkesi olan
ülkemizde,hayvancılığa ve tarıma yatırım yapmalı. Asgari ücreti ve emekli maaşlarını yaşana
bilir seviyeye getirmeli acilen” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8512.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Toplumsal Dönüşüm Nereye Sürükleniyoruz…
Yaratılış gayesi Yaratıcısına karşı kulluk olan insanoğlu, nefes alıp/verdiği her anı bu bilinç
ve duygu ile değerlendirmek ve yaşamına bir anlam katmak durumundadır. Yüce Rabbimiz
mükellefiyet sahibi kıldığı kullarını iradi tercihleri ile Kendisine kulluk etmelerini
bildirmektedir. Yaratılış fıtratları itibari ile tercih şansları olmayıp sadece hamd ile tesbih ve
takdis etmek olan Melekler ve diğer canlılardan insanı ayıran en temel ve belirgin özellik bu
tercihi kendisinin yapacak olmasıdır. Tabii ki tercihin insiyatifliği, bunun sorumluluğunu da
beraberinde getirecek ve yeniden diriliş ile mükâfat/ceza ile karşılaşacaktır.
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Allah (CC) insanı pişmiş çamurdan yarattığında “Mutlak anlamda tek yaratıcı, yaşatıcı,
hükmedici, öldüren ve diriltenin…” Kendisi olduğunu fıtratına kodlamış ve ruhlar âleminde
ahit almak suretiyle dünyadaki hayat mücadelesinin rehberliğini yapacak öğretileri
bildirmiştir. Diğer iradi ve mükellef varlık Cinlerden olan İblis ise, yaratılış üstünlüğünü
gurur/kibir gerekçesi yaparak Allah’a emrettiği şeyde isyan etmek suretiyle dünya hayatının
diğer önemli aktörü haline gelmiştir. Bu kıyamete kadarda devam edegelecek olan
Tevhid/Şirk (İyi/Kötü) mücadelesinin de iki önemli oyuncu tarafından dünya sahnesindeki
rollerini oynamaları anlamına gelmektedir. Kendisine İnsanoğlunu kıyamete kadar azdırması
için izin verilenlerden olan İblis ile insanoğlunun mücadelesidir. İki yaratılmış mükellef
varlığın amansız mücadelesinin kazananı şüphesiz ki, Allah’ın Kendisini mutlak yaratıcı ve
otorite kabul eden insan ve Cin topluluğundan salih kulları olacaktır. Allah (CC) rahmetinin
bir yansıması olarak elçileri vasıtasıyla gönderdiği vahyi ile sürece müdahale edecek,
azdırılmış ve saptırılmış toplulukları fıtrat kodlarındaki ahitlerini hatırlatmak suretiyle sıratı
müstakime ulaştırmaya çağıracaktır.Allah’ü Teâlâ 14,5 asır önce yine insanoğlunun yoldan
çıktığı bir süreçte kendi kavminin içinde bir ömür geçirmiş olan erdem/ahlak sahibi HZ.
Muhammed’i (as) uyarıda bulunmak ve adeta insanoğlunun fabrika ayarlarına yeniden
dönmesini sağlayacak öğretilerle göndermiştir. Hira’da başlayan bu süreç 23 yıl sonra
Medine’de mescidindeki evinde son nefesini vermesi ile son bulacaktır. Bu son nefes aynı
zamanda elçiler zincirinin de son nefesi olacaktır. Allah, kıyamete kadar yeni bir elçi
göndermeyeceğini, fakat son elçiye vermiş olduğu tek mucizesi Kerim Kitabın korumasını
üzerine alarak rahmetini kullarına bununla sürdüreceğini bildirmektedir. Öyle bir kitap ki
asırlar geçse de tazeliğini/canlılığını koruyacak Ona sarılana ışık tutacak, iman edenler için
hidayet kaynağı/rehberi olacaktır. İnsanlığın her daim hüsranının çıkış noktasının da bu
kitabın hakikatlerine iman etmek, imanın hayattaki tezahürü/ispatı salih amel işlemek,
paylaşımcılık ruhunun/kardeşliğin yansıması hakkı tavsiye etmek ve gösterilen tüm karşı
çıkışlara karşı sabrı elinde tutmayı öğretmektir.Vahyin kendisinde şekillendiği ve risalet
öncesi/sonrası yaşamında en ufak bir çelişkinin olmadığı, tüm davranışlarının vahiyle kontrol
edildiği Allah Resulünün hayatı bizim için kendisinde çok güzel örneklikler bulacağımız
mükemmellikte olmasından dolayı “ROL MODELDİR.” Geldiği dünya, Kerim kitabımızın
hayatlarından çok değişik kesitlerin sunulduğu geçmiş kavimlerin ön plana çıkmış olan
insani/ahlaki sapmalardan kesitlerin yaşam felsefesi haline geldiği topluluklar ve devletlerdir.
Özellikle Mekke; Putlara tapan, leş yiyen, zayıf bırakılmış ve kimsesizlere karşı acımasız

davranan, komşu hukuku gözetmeyen, adaletin kuvvetli/güçlüden yana çalıştığı, alış/verişte
faizin, tefeciliğin, stokçuluğun ve irtikâbın normalleştiği, gayri resmi birlikteliklerle evlilik ve
aile hayatının yok edilmeye çalışıldığı, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü çok cahil bir
milletti. İşte böyle bir topluma gönderilen Allah Resulü Ebu Kubeys tepesine çıkarak başta
Mekke olmak üzere bilinen dünyaya fıtrat kodlarındaki hakikatleri yeniden hatırlatmak ve
erdemin/ahlaklın/adaletlin, gücün kuvvetliden değil haktan yana olduğu, emanetin korunması
gerektiğini, yalan ve iftiralarla insanların karalanmadığı, kimsenin aldatılmasına izin
verilmediği, yetimin/öksüzün/yolda kalmışın korunduğu, utanç vesilesi kılınan kız
çocuklarının yaşam haklarının tekrar kendilerine tevdi edildiği, akraba ve komşuluk
ilişkilerinin değer atfedildiği, alış/verişte hakkaniyetin en önemli haslet haline getirildiği bir
toplumun oluşumunu onlara göstermek için kıyamete kadar sürecek toplumsal çağrıyı
başlatmıştır. Eşinin ve çocuklarının kendisine iman etmesiyle, İslam toplumunun en küçük
yapı taşı aile örnekliğini sunmuştur. Tebliğde akrabalarının öncelikli muhataplar olduğu
gerçeğinden hareketle bu kutlu mesajı onlara verdiği yemek daveti ile gerçekleştirmiştir.
Yakın arkadaşları, mahallesi ve şehri olmak üzere davetin halkaları oluşmaya başlamış ve
Mekke’ye çeşitli gerekçelerle dışarıdan gelenler başta olmak üzere, Habeşistan/Medine
hicretleri ile davet şehir ve ülke sınırlarını aşmıştır. Bu dönem; Dinin toplumsal hayata
yansıması ve gelecek nesillere güzel örneklikler teşekkül ettirecek “ASRISAADET” dönemi
olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Vefatından kısa bir süre önce gönderdiği elçiler
başta Ortadoğu coğrafyası olmak üzere bilinen dünyaya bu kutlu mesaj ulaştırılmıştır. Hz.
Peygamber’in vefatından sonra ise duyarlı sahabeler yeryüzünü kendilerinin tebliğ alanı
olarak addederek dünyayı dolaşmaya ve insanlığı “kula kul olmaktan kurtarıp, Allah’a kul
olmaya, dinlerin zulmünden İslam’ın aydınlığına çıkarmaya” davet etmişlerdir. Dört halife
dönemi de asrısaadeti devam ettirici tarzda tarih sahnesinde gelecek nesiller için güzel
örnekliklerin alınacağı bir dönem olarak yerini almıştır. 19. Yüzyıla gelene kadar İslam
siyasal anlamda güç/otorite olma özelliğini sürdürmüştür. Bu dönem de kesinlikle
yönetim/icraatlarına katılmayacağımız adalet ve erdem yoksunu zalim idareciler olduğu gibi,
ara ara asrısaadeti aratmayacak adil ve erdem sahibi yöneticilerle de karşılaşmaktayız.Bizler;
Allah’ın, yaratılan ilk insandan kıyamete kadar yaşayacak son insana kadar sorumlu tuttuğu,
katında en mükemmel kıldığı ve razı olduğu din olarak tamamlanmış bir İslam ile muhatabız.
Yaşamımızın nasıllığını ve niceliğini belirleyen sistemin adıdır İslam. Dolayısıyla bizim farklı
bir arayış içerisine girmemiz razı olunmayacak, kabul görülmeyecek bir davranıştır.
Korunmuş olan Kerim Kitabımız güncelliğini ve tazeliğini, aynı zamanda diriliğini ve
canlılığını sürdürerek bizlere bizim asrımıza, bizim insanımıza bir şeyler söylemekte ve
istemektedir. Fatiha dan Nas suresine kadar Mushaf’ın yaprakları arasındaki her bir ayet
okunduğunda, tefekkür, tezekkür, tedebbür ve akletmeyle anlaşılır kılındığını ve verilmek
istenen mesajların çok net olduğunu göstermektedir. Bunlar Allah’ın sınırları olarak
vahyedilmiş ve bunun dışına çıkılmaması gerektiği bildirilmiştir. Sınırları zorlamanın,
aşmanın ne gibi bir ceza ile karşılanacağı bildirilerek uyarılmıştır. Bu hakikatleri kabul edip
yaşam felsefesi haline getirenleri kendi boyası ile boyadığını ve kendi isimlendirmesi ile
isimlendirdiğini bildirmiş ve başta mesajı getiren elçiler olmak üzere tüm insanlığa
“Müslümanların ilki olmakla emrolunduklarını” vahyetmiştir. Yaşadığımız asır maalesef
kendisinde çok güzel örnekliklerin bulunduğu Allah Resulünün hayatından izdüşümünün en
az yaşandığı, Allah’ın vahyettiği dinin (ed-din) hayata en az müdahil olduğu ve yaşamın daha
çok sekülerleştiği bir asır olarak geçmektedir. Yani insanlık bu asırdaki sınavını başarılı bir
şekilde verememekte, başta imani hakikatler zedelenerek adeta yeni bir din tasavvuru
oluşturulmak istenmektedir. İznik Konsili ile batının yaşadığı kırılmayı/bozulmayı 20. Ve 21.
Yüzyıllarda İslam coğrafyası çok acımasız/sinsi bir şekilde yaşamaktadır. 15/17. Yüzyıllar
arasında vahşetin her türlüsünün sergilendiği Hristiyan dünyasındaki mezhep savaşları 21.
Yüzyılda İslam coğrafyasının kaderi olmuştur.

Bu
topraklarda
bizim
insanımıza
dayatılmak
istenen,
batının
kendince
hümanist/özgürlükçü/eşitlikçi kıldığı yönetim şekli olarak demokrasiyi, ticarette sınırsız
harcama ve tüketme alışkanlığı ile tüketiciyi, sınırsız kar etme duygusu ile satıcıyı
yönlendiren kapitalist/liberalist ekonomik sistemi ile adeta vazgeçilmezler kılınmak
istenmektedir. Medeni hukuk aile ve toplumu kendi hukukundan ve değerlerinden
soyutlarken, ceza hukuku adeta suç teşvikçisi bir sistemden öteye geçememiş, insanların
düşünceleri ile uğraşmaktan öte bir caydırıcılığı olamamıştır. Bu zehirler bizim insanlarımıza
altın kâse de ikram edilmektedir. Kirletilmiş zihinlerde İslam tez olmayı bırak, alternatif
olarak dahi konuşulamamakta, başta batılı kurum/kuruluşlar tarafından düşman konsept
tanımlamasının en başına yerleştirilerek korku imparatorlukları oluşturulmaktadır.Son iki
yüzyıldır İslam coğrafyası siyasi otoritesini kaybetmenin verdiği şaşkınlık ve yıkımla ne
yapacağını bilemez duruma düşürülmüştür. Bu toprakların insanları coğrafyamızın ana
unsurlarını/renkliliğini oluşturan etnisite başta olmak üzere, mezhep, hizip, meşrep ayrılıkları
farklı inanç şekilleri gibi algı oluşturarak birbirlerine düşman kılınmışlardır. Yaşanan karşıt
devrimler ve yönetim değişiklikleri toplumların din algısı başta olmak üzere yaşamlarındaki
gelenek/örf/adetlerden oluşan tüm değerleri tartışılır hale getirmiştir. Sömürgeci zihniyet
toplumların önce zihinlerini, sonra bedenlerini ve en sonunda da topraklarını kirleterek her
türlü saldırıyı gerçekleştirmiş ve adeta laboratuvarda tasarladığı prototipi piyasalara
sürmüştür. Bu süreçte din; Hayattan soyutlandırılmamış, tam aksine yozlaştırılarak
anlamsızlaştırılmıştır. Sentezci bir tasarım tutmuş ve din yanına eklenen birçok beşeri
ideolojinin tanımlamaları ile çok farklı bir boyut almıştır. Modernizm bu sentezci din anlayışı
ile her evde, her yerde milyonlarca Kur’an’ı Kerim Mushafları olmasına rağmen, toplumlar
Kur’ansız bir hayat yaşamaya mahkûm bırakılmışlardır. Kuran’ı kutsamak onu evlerin ve iş
yerlerinin en güzel yerlerinde teşhir etmek veya entelektüel birikime katkı sağlayan içi
boşaltılmış, kimseye fayda sağlamayan tartışma konularının birer unsuru kılınmıştır. Hiçbir
şekilde yaşama müdahalesine göz yumulmayarak bunda ısrarcı olanlar fundamentalist (kökten
dinci/radikal) ilan edilmişlerdir. Devlet ricali ise, kendi oluşturdukları dini müesseseler
kanalıyla, dinin gerçek sahibi vurgusuyla, eklemeler, tahrifatlar yaparak resmi ideolojilerinin
olmasını arzuladığı yaşam tarzının toplumlara dayatılması noktasında delil olarak
kullanmışlardır. Okunmaması için dindar kılıklı zavallılar başta olmak üzere resmi makamlar
bu kitabın Arapça bilmeden anlaşılamayacağı tezi ile insanları uyutmuşlardır. Aslında
muharref hale getirilen ve topluma dayatılan bu yeni din, halk yığınlarının bir afyonu haline
getirilmiştir. Birleşik Krallık Başbakanı William Ewvart Gladstone’nun 1800 lü yıllardaki
“Kur’ansız toplum oluşturma” hayali coğrafyamızda yerli işbirlikçilerinin de çanak tutmasıyla
maalesef gerçekleşmiş durumdadır.Modern dünyanın argümanları öncelikle insanın düşünsel
alanına müdahale ile başlayıp daha sonra bunu yaşam felsefesi haline getirmektedir. “İnandığı
gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar” sözünün pratik hayatta yankı bulmasıdır.
Mümin, iman tercihinin ret ile başlayan bir hayat felsefesi, yaşam mantalitesi olduğunu
bilmek zorunda olan kişidir. Ulûhiyet ve Rububiyet iddiasında bulunan her şeyin reddi.
Mutlak anlamda yaratan, yaşatan, öldüren, tekrar dirilten, yoktan var eden, yöneten, Rezzak
olan, yerlerin ve göklerin -tüm kâinatın- tek hükümranı olan Allah’ı (CC) tasdik. O’nun
boyası ile boyanmayı, O’nun isimlendirmesi ile isimlendirmeyi, O’nun izzet/şeref kıldıkları
ile izzetlenmeyi/şereflenmeyi, O’nun razı olduklarını yapıp/razı olmadıklarından kaçınmayı,
emrettiklerine tabi, nehyettiklerinden sakınmayı dil ile ikrar, kalp ile tasdik, uzuvlarla gereğini
yerine getirmek olduğunun bilinci. İhtilaflarımızda ve anlaşmazlıklarımızda Kendisine ve
Elçisine müracaat etmemizin tereddütsüz/koşulsuz kabulü. Yapılacak her türlü uzlaşma
tekliflerinin, dinler arası diyalog safsatalarının “sizin dininiz size, bizim dinimiz bize”
buyruğu ile reddi. Dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunun, kadının,
evlatların, kantar kantar altın/gümüşlerin, ekinlerin, salma atların, davar/sürülerin,
bağların/bahçelerin, villaların/köşklerin insanoğluna süslü gösterilen dünya nimetleri

olduğunu, ama asıl kazancın bunları ve bunlar kadar sevgili kılınanların Allah yolunda sarf
etmek olduğunun bilincidir. Yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden kendimizi,
evlatlarımızı, eşimizi, anne/babamızı, kardeşlerimizi, yakın/uzak akrabalarımızı,
komşularımızı, tüm insanlığı koruma dürtüsünün hareketliliğidir bu kabul. Allah’ın dinin az
bir paha- ki tüm dünya ve içindekiler olarak anılır- ile satılmaması gerektiğinin tasdikidir.
Allah’a verilen borcun en güzel borç olduğu ve mükâfatının ancak Kendisi tarafından
ödeneceğinin bilinci ve şuurudur.
Peki, bugünün dünyasına biz müminler boyamızın rengini ne kadar yansıtabiliyoruz.
Sorumluğumuzun idrakini taşıyarak ailemizden başlamak üzere yakın/uzak akrabaya,
komşulara, mahalleye, semtimize, şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya rengimizi ne oranda
yansıtabiliyoruz? Gerçekten Allah’ın boyasının rengini mi taşıyoruz, yoksa sentezlenmiş,
grileşmiş, pembeleşmiş ne olduğu anlaşılamayan bir renk mi taşıyoruz? Apartmanlar ve
sokaklar bizim rengimizin, varlığımızın yansımasını sunabiliyor mu? Ateşten korumamız
gereken evlatlarımız bizim rengimizi anlayabiliyor mu? Geleceği onlarla kurmayı
planladığımız çocuklarımıza hangi nasihat/tavsiye ve yönlendirmelerde bulunuyoruz?
Lokman’ın (as) yavrusuna öğütlerini hangi aile aynı duyarlılıkla iletebiliyor? Ne diyor
Lokman (as) oğulcuğuna;
“Lokman, oğluna öğüt vererek demiş ki: -Yavrucuğum, Allah’a şirk koşma, çünkü şirk çok
büyük bir zulümdür. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu
sıkıntıdan sıkıntıya düşerek karnında taşıdı. Sütten kesilmesi de iki yılı buldu. Şükret bana ve
anne ve babana. Bana’dır dönüş! Eğer seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi, bana ortak
koşman için zorlarlarsa sakın onlara itaat etme, onlarla dünyada hoşça geçin. Bana
yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz yine banadır. Ben de size yaptıklarınızı haber
vereceğim. (Lokman:) -Yavrucuğum, bir hardal tanesi ağırlığınca bir şey yapsan, büyük bir
kayanın içinde veya göklerde veya yerin dibinde bile olsa, Allah onu ortaya çıkarır. Allah’ın
lütfu boldur, her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını kıl, iyiliği emret, kötülüğü
engelle, başına gelene sabırlı ol. Çünkü bunlar, yapılması gereken işlerdir. Halktan yüz
çevirme, yeryüzünde böbürlenerek çalımlı yürüme! Çünkü Allah, övünen ve büyükleneni
sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini kıs, çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır.”
(Lokman, 13-19)
Yaşam felsefemizin Batılılaştığı bir dünyada değer yargılarımızda biz olmaktan çıkmak
durumundadır. İnsanlar kalabalıklar içerisinde yalnızları yaşamaya mahkûm bırakılmış gibi
bir hayat sürmekte, daha müreffeh bir hayatın sahibi olmak için geceli/gündüzlü,
kadınlı/erkekli çalışmalar, koşuşturmalar insanlara kimlik erozyonu yaşatmaktadır.
Çocuklarını kreşlerde büyüten nesiller geleceklerini istemeseler de huzurevlerinde
tamamlamaktan öteye gidemeyeceklerdir. Daha yakın zamana kadar üç nesil, dört nesil bir
arada yaşayan bizler çekirdek ve çekirdekçik ailelere bölündük. Temel nedeni birbirimize
yabancılaşmışlığımız, tahammülsüzlüğümüz, refahımız, bencilliğimiz, kıskançlığımız,
kimliksizleşmemizdir. Evlerimiz, eşyalarımız ve bunlara bakış açımız ne kadar rengimizi
yansıtmaktadır. Moda makerların, imaj makerların yönlendirmesi ve yönetmesi altına girmiş
bir kuşatıcılığın maalesef aciz varlıkları haline dönüşmüş durumdayız. Evlerimize
arabalarımıza gösterdiğimiz itinayı, ahengi çocuklarımızda, insanımızda gösterebiliyor
muyuz? Adeta kalıcı konutlara dönüştürdüğümüz bu mekânlar bizim Allah ile olan
birlikteliğimizi ne kadar sağlıyor ve diri tutuyor? Evlilik yaşı otuzlara dayanmış, boşanma
oranları evlenme oranlarını geçmiş, gayri meşru arkadaşlık ilişkileri normalleşmiş, kız erkek
arasında gösterilmesi gereken mahremiyet ilişkileri zedelenmeye başlamış olan bugünün
dünyasını bizler imar ettik. Çocuklarımıza sağlık bir İslami bilinci yerleştiremedik. Dünyevi
kaygılar, uhrevi kaygıları unutturdu. Ahiret yakin olmaktan, ırak olmaya evrildi. Daha iyi bir
meslek sahibi olmak başta kız çocuklarımızın varlık felsefesi haline getirildi, “elinin ekmek
tutması, elin erkeğinin ağız kokusunu çekmekten çok iyi” olduğu düşüncesi daha başlamadan

biten evliliklerin maalesef çok acımasız habercileri oldu. Ayrışmış ailelerin çocuklarının
toplumda ne yaralar açtığını/açacağını düşünemedik. Nihai noktada psikologların ruh
halimize müdahale ederek bizi yaşayan ölülere dönüştürmesini bile birer kurtuluş gibi
görmeye başladık. Kurtuluşu bile nerede aramamız gerektiğini anlayamadık.İslam coğrafyası
kan ve gözyaşı içerisinde günlerini geçiriyor. Batı laboratuvarında şeytanla birlikte tasarladığı
“onların yollarında durup çirkin amellerini güzel gösterme” planında başarılı oldu. Biz
nefislerimizdekini Rabbimizin istediği gibi değil, nefsimizin hoşuna gideceği şekilde
değiştirdik ve dönüştürdük. Namazlarımız ikame olmaktan çıkıp, sadece kılınan oldu.
Ramazanlarımız eğlence aylarına dönüştü, Hac ve Umre ibadetimiz adeta turistik gezileri
aratmayacak noktaya geldi, Allah’ın kitabı birilerinin maalesef hiç kimseye fayda
sağlamadığı, yaşamını güzelleştiremediği, imanını tevhidi çizgiye çekemediği, amellerin
salihleştiremediği boyutuyla farklı tartışma ve entelektüel okumalar kaynağı haline getirildi.
Siyasi otoriteden yoksun ümmet parça parça oldu. Kendi kendini boğazlayan ve bunu da
Allah adına yaptığını iddia eden şarlatanlar Allah’ın aziz dinini temsil etmeye kalkıştı.
Mezhepçilik, meşrepcilik, hizipçilik, grupçuluk birilerinin laboratuvarda ki tasarımları için
adeta birer iksir oldu. Dünyaya, olaylara, hayata bakış açımızı üstatlar, şeyhler belirleyerek
bizi birbirimizden ayrıştırdılar. Allah’ın iman etmek ile kardeş kıldıklarını
düşman/öteki/diğerleri haline getirdiler.Gelinen nokta itibariyle, bizim topraklarımızı
yakıp/yıkmak için üretilen canavarların topraklarımızdan yok edilmesini üretenlerden
bekleyecek kadar acizleştiğimizi, zelilleştiğimizi göremiyor olmak basiretsizliktir. Öyle bir
film izliyoruz ki filmde her sahne var. Korku, endişe, komedi, trajedi, kaos, kaygı, endişe ve
sevinç. İsrail Gazze’yi yakıp/yıkıyor, darbe ile işbaşına gelmiş, masum binlerce müminin
kanına girmiş Sisi ve arkadaşlarının arabuluculuğunda çözüm arıyoruz. Gazze
yakılıp/yıkılırken, binlerce masum çocuk, kadın, ihtiyar başta olmak üzere insanlar
katledilirken mezhepçi reflekslerini ümmetçi reflekslere galebe çalamayan başka bir hizip
“buradan bir cephe açabiliriz” söylemi ile şov yapıyor. IŞİD canavarı Suriye ve Irak’ta
vahşetin her türlüsünü, mezhep, meşrep, etnisite ayırımı yapmaksızın sergilerken İslam
Devleti olan İran “Irak’ta Şiilerce kutsal atfedilen yerlere yapılacak saldırıları kendilerine
yapılan saldırı addedeceklerini” dini ve siyasi liderler tarafından ayrı ayrı dillendirilerek
ulusçu/mezhepçi reflekslerini yenemediklerini sergiliyorlar. Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu
günümüzün tüm trajedilerinin, yıkımlarının en özet dillendirilmesidir. Kavramlarımızın,
kurumlarımızın marjinal yapıların oyun ve eğlencesine dönüştürdükleri sahneler içimizi
kanatmıyor mu?Yapılması gereken vasat bir ümmet olma noktasında atılacak adımlardır.
Kucaklayıcı, bütünleştirici, kardeş kılacak dilin aramızda etkin olmasıdır. Allah’ın boyasının
tekrar üzerimizdeki en güzel boya olmasını sağlayacak duruşu sergileyerek bu rengi
çevremizde hissedilir kılmaktır. Kemmiyet duygusunun, keyfiyete galebe çaldığı dönemlerin
hüsran dönemleri olduğu bilinci ile keyfiyeti kemmiyete galip getirecek davranışların
sergilenmesi gerekmektedir. İslam’ın edebi ile edeplenerek kullandığımız dilden,
takınacağımız tavıra kadar ötekileştirici değil, kuşatıcı/kucaklayıcı olmak zorundayız. Kerim
Kitabında Yüce Rabbimiz müminlerin hasletlerini çok net ve anlaşılır bir dil ile bizlere
anlatmaktadır. Nisa suresi 136. Ayeti kerimeyi bugün yeni iniyormuş gibi algılayıp yeni bir
okuma yapalım ve ayetler ışığında kısaca müminlerde olması gereken vasıfları bir
özetleyelim. “-Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve
daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim, Allah’ı, meleklerini, kitaplarını,
peygamberlerini ve ahiret gününü tanımaz/inkâr ederse, muhakkak derin bir sapıklığa
düşmüştür.”
Mümin o kimse ki;
·
Sadece Allah’a iman eden ve sadece O’ndan sakınan,
·
Asla yalan söylemeyen,
·
İkame edilen namazın fahşadan ve kötülüklerden alıkoyduğu,

·
Yetimi, öksüzü, yolda kalmışı gözeten,
·
Çocuklarını ve ehlini ateşten koruyan,
·
Zekât veren ve kendisine verilenlerden gizli/açık infak eden,
·
Kazancının helalliği noktasında hassasiyetini yüksek tutan,
·
Alış/verişte hile yapmaktan, aldatmaktan kaçınan,
·
Ebeveynine öf bile demeyen,
·
Borçlarına ve emanetlerine sahip çıkan,
·
Malları ve canları ile Allah yolunda cihat/mücadele eden
·
İsraf etmekten, saçıp savurmaktan ve cimrilikten kaçınan,
·
Ramazan Orucunu hakkıyla tutup bu ayı arınma ve ibadet ile ihya eden,
·
Hac ve Umre ibadetini ümmet bilinci içerisinde gerçekleştiren,
·
Allah’ın haram kıldıklarından kaçınıp helal kıldıklarına yöneleceğimizi,
·
İyiliği emredip, kötülükten sakındıran,
·
Kardeşlik duygusu ile müminlere karşı merhametli olan,
·
Gece/gündüz, gizli/açık, ayakta/yatarken her daim Allah’ın zikri ile kalplerin itminana
erdikleri,
·
Zandan, iftiradan, gıybetten, kibirden kaçınan,
Daha buna benzer birçok iyi hasletlerin sahibi, kötü hasletlerden uzak durmayı hayat felsefi
kılacağını deklare eden kişilerdir…
YAZAN : MUSTAFA DOĞU
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8513.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

21 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu
Kayseri’de 21 yaşındaki genç bir evde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Babayiğit sokakta bulunan bir evde, 21 yaşındak S.K.’nın
arkadaşları tarafından yerde hareketsiz şekilde yattığının...
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Kayseri’de 21 yaşındaki genç bir evde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Babayiğit sokakta bulunan bir evde, 21 yaşındak S.K.’nın
arkadaşları tarafından yerde hareketsiz şekilde yattığının ihbar edildiği öğrenildi. Olay yerine
çağrılan 112 ekipleri. S.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.Yetkililer, hayatını kaybeden
S.K.’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrasında belirleneceğini belirterek,
konu ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8514.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Hatıroğlu Camisi’ne Melikgazi Çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak şehre yeni
yerleşim alanlarının oluşmasına ve inşa edilmesine imkan tanıdıklarını, çevre ve doğal alanlar
oluşturduklarını ancak en önemlisi eski tarihi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak şehre yeni
yerleşim alanlarının oluşmasına ve inşa edilmesine imkan tanıdıklarını, çevre ve doğal alanlar
oluşturduklarını ancak en önemlisi eski tarihi yapıları da koruma ve kollama altına aldıklarını
söyledi. Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde Çağırağası Konağı ile başlayan
tarihi mekanların restorasyonu yapılarak günümüzün hizmetine sunma çalışmaların büyük bir
hızla devam ettiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
“Düvenönü semtinde bulunan ve Hatıroğlu Parkı ile bütünleşerek yeşil bir çevre ile korama
altına alınan tarihi Hatıroğlu Camisi’nde bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. Melikgazi
Belediyesi olarak zaten özel ekipler kurarak ilçe sınırları içersinde her zaman bakım, onarım
ve özellikle temizliğini gerçekleştiriyoruz. Hatıroğlu camisinde hem bakım yaptık hem de
abdest alma yeri ile tuvalet yeri oluşturduk. Çarşı içerisinde yer alan ve yoğun kullanılan
camiye yeni bir işlevlik kazandırdık. Çünkü Hatıroğlu Cami tarihi olduğu kadar yapılış tarzı,
mimarisi ve taş yapı olması itibari önemli bir mimari özellik taşımaktadır. Sanat tarihçileri ve
mimarlar için adeta açık alan müze niteliğindedir” dedi.Hatıroğlu Camisi artık çevresi ile
bütünleşen ve tarihi misyonuna işlevlik kazandıran çalışma ile hizmet vereceğini ifade eden
Dr. Memduh Büyükkılıç, şu anda belediye olarak 12 tarihi yapıda yenileme yaptıklarını ve bu
yıl sonunda hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8515.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Yelken Kanat Türkiye Şampiyonası Başladı
Talas Belediyesi ve Türk Hava Kurumu tarafından Ali Dağı’nda düzenlenen 8. Açık Yelken
Kanat Türkiye Şampiyonası renkli görüntülerle başladı.Yurtiçinden 20 pilotun katıldığı
şampiyona için tören düzenlendi. Burada konuşan Talas...
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Talas Belediyesi ve Türk Hava Kurumu tarafından Ali Dağı’nda düzenlenen 8. Açık Yelken
Kanat Türkiye Şampiyonası renkli görüntülerle başladı.
Yurtiçinden 20 pilotun katıldığı şampiyona için tören düzenlendi. Burada konuşan Talas
Belediye Başkanvekili Nuriye Şimşek, Ali Dağı’nın önemini belirterek, "İlimiz ve ilçemiz
için önemli bir yer. Bu spora gönül verenlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
İnşallah yeni Türkiye rekorları kırılır. Amacımız Ali Dağı’nı dev organizasyonlara ev
sahipliği yaptırmak. Projelerimiz hazır" dedi.
Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yaşar Bağırgan, bu yıl Ali Dağı’nın 4 büyük
organizasyon yaptığını belirterek, termik ve mesafeler açısından önemli bir merkez olduğunu
söyledi.
Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Erhan Eğilmez, "Katkılarından dolayı Talas Belediyesi’ne
teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Ali Dağı’nda çok büyük organizasyonlar gerçekleştirdi"
diye konuştu.
Yarışma direktörü Murat Bayçora, şimdiye kadar Ali Dağı’nda 5 büyük yelken kanat
şampiyonası düzenlendiğini ifade ederek, "2012 yılı Avrupa Yelken Kanat Şampiyonası’na ev
sahipliği yaptı. 2011’de de test kupasını gerçekleştirdik. Buradan uzun mesafeli uçuşlar
gerçekleştirildi. Türkiye rekorları kırıldı" diyerek Talas’ın önemine dikkat çekti.
Yarışmacılar da Ali Dağı’nda uçmanın keyfini yaşadıklarını anlatarak, dereceye girmek için
mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.
Yarışmada dereceye girenlerden oluşacak yelken kanat milli takımı, yurtdışında düzenlenecek
organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek. Şampiyona 7 Eylül 2014 Pazar günü sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8516.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri Şekerspor Yeni Sezona 19 Yeni Transfer
İle Başlıyor
Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup’ta bu haftasonu deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor
maçı ile 2014-15 sezonuna ’’Merhaba’’ diyecek olan Kayseri Şekerspor, yenilenmiş kadrosu
ile dikkat çekiyor. Yeşil-Beyazlı takım 27 kişilik kadrosunu...
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Spor Toto Üçüncü Lig 3. Grup’ta bu haftasonu deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor
maçı ile 2014-15 sezonuna ’’Merhaba’’ diyecek olan Kayseri Şekerspor, yenilenmiş kadrosu
ile dikkat çekiyor. Yeşil-Beyazlı takım 27 kişilik kadrosunu netleştirirken, bu kadronun içinde
19 yeni transfer dikkat çekiyor. Kadroda iç transfer olarak 5 oyuncu yer alırken, alt yapıdan
alınarak profesyonel yapılan 3 oyuncu bulunuyor.
Kayseri Şekerspor, bu sezon 3. Lig 3. Grup’ta birbirinden güçlü takımlar ile mücadele edecek.
Hedefini grupta ilk 8 takım arasına kalmak olarak belirleyen Yeşil-Beyazlı takım bu
haftasonu başlayacak lig öncesinde 27 kişilik kadrosunu netleştirmiş durumda. Yeşil-Beyazlı

takımda 19 yeni transfer dikkat çekiyor. Kayseri ekibinde bu 19 yeni transferin yanısıra iç
transferde anlaşma saağlanan 5 oyuncu ile alt yapıdan profesyonel yapılan üç oyuncu yer
alıyor. Kayseri Şekerspor’un sezon öncesinde dış transferde imza attırdığı isimler, geldikleri
takımlar ve mevkileri şöyle: Sertaç Güzel (Kaleci-BUGSAŞ), Deniz Çınar (KaleciGençlerbirliği), Birol Yiğit (Stoper-Vanspor), Ümit kale (Stoper-Kırıkhanspor), Gürol Karataş
(Stoper-Refahiye), Burak Öztürk (Stoper-Yimpaş Yozgat), Doğancan Akkaya (SağbekTuzlaspor), İbrahim Etham Sevinç (Sağbek-Gümüşhanespor), Aytunç Öden (SolbekGümüşhanespor), yasin?sarı (Solbek-Kırıkhanspor), Hüseyin Demir (Ön LiberoDiyarbakırspor), Okan Ünal (Ön Libero-İnegölspor), Süleyman Öztürk (Ön LiberoAksarayspor), Zahit Aydın (Sol Ön-1461 Trabzon), Tugay Komşu (Sağ-Sol ÖnAdıyamanspor), Tolga Değirmenci (Sağ-Sol Ön-Boluspor), Muzaffer Taşkın (Forvet ArkasıNazillispor), Süleyman Köse (Santrfor-Kayseri Yolspor), Cemil Karakum (Santrfor
(Aksarayspor).
Kayseri Şekerspor’da iç tranfserde sözleşme imzalanan isimler ise şunlar: Batuhan Kaya
(Kaleci), İsmail Bulut (Santrfor), Serkan Güçlü (Ortasaha), Altan Güneş (Ortasaha), Emre
Gemici (Santrafor). Y
Yeşil-Beyazlı takım ayrıca bu sezon bir ilke imza atarak ilk defa alt yapıda forma giyen üç
oyuncuyu profesyonel yaptı. Alt yapıdan alınarak profesyonel yapılan isimler ise şunlar:
Gürkan Arslan (Ortasaha), Çağrı Yuyum (Santrafor) ve Raşit Şimşek (Stoper).
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8517.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Spor Aş’den Örnek Proje
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ tarafından sokak hayvanları için ’yem
odakları’ kuruldu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ, şehir merkezinde
bulunan 5 noktaya sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ tarafından sokak hayvanları için ’yem
odakları’ kuruldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ, şehir merkezinde bulunan 5 noktaya
sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem odağı kurdu. 30 kilogram yem haznesi olan
odaklarda, otomatik yenilenen su sistemi de bulunuyor.
Kurulan yem odakları hakkında bilgi veren Spor AŞ Genel Müdürü Ali Üstünel, "Bugün
gerçekten bizi mutlu eden ve heyecanlandıran günlerden bir tanesidir. Büyükşehir
Belediyesi’nin sosyal sorumlulukları kapsamında Kayseri Hayvanları Koruma Derneği’nin de
önerilerini dikkate alarak hayata geçirdiğimiz bir projenin startını veriyoruz. Uzunca bir
süredir gündemimizde olan ve çalışmalarını yürüttüğümüz ve doğru karar verebilmek adına
bir takım değerlendirmeler yaptığımız bir uygulamanın sonucunda şehrimizde sahipsiz sokak

hayvanlarının yaz ve kış şartlarında sokaklarımızda özgürce dolaşabilmeleri, beslenebilmeleri
ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için beslenme odakları oluşturmaya başladık" dedi.
"Toplam 5 merkezde bu çalışmayı gerçekleştirdik" diyen Üstünel, "Bu çalışma artarak devam
edecektir. Kayserili hayvanseverlerden sahipsiz sokak hayvanlarının da yaşam hakkı
olduğunu, onlarında parklarımızda ve sokaklarımızda özgürce dolaşmaları konusunda
kendilerine destek verdiğimizi hatırlatmak isterim. Türkiye’den birçok beslenme odağı
örnekleri getirdik. Bizim amacımıza en uygun ve işletim konusunda en az sıkıntı
yaşayacağımız yasa bize birtakım kolaylıklar sağlayacak ürün olmasına özen gösterdik" dedi.
Odakların işleyişleri hakkında da bilgiler veren Ali Üstünel, "Kendi belediye personelimizin
teknik marifeti ile bu beslenme odağını hayata geçirdik. 2 günlük periyotlarda görevli
personelimiz şehrimizin çeşitli yerlerine koyduğumuz odakları denetleyecek ve yem
ihtiyaçları yukarıda ki hazneden verecektir. Bu hazne 30 kilogram yem alma haznesine
sahiptir. Su üniteleri de parklarımızda yer alan sulama ile ilintilidir. Otomatik olarak su
bittikçe şamandıra sistemi ile hayvanlarımız taze su içme şansı bulacaktır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8518.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

AGÜ’nün Yeni Transferleri Uyum Sorunu
Yaşamadı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından AGÜspor’un yeni transferleri uyum
sorununu çabuk aştı.Bu sezon başında takıma katılan Cansu Aslan ile Lucie Melek Bouthors,
antrenmanlardaki hırsları ile dikkat çekerken, neşeli tavırları...

04 Eylül 2014 Perşembe 11:52

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından AGÜspor’un yeni transferleri uyum
sorununu çabuk aştı.
Bu sezon başında takıma katılan Cansu Aslan ile Lucie Melek Bouthors, antrenmanlardaki
hırsları ile dikkat çekerken, neşeli tavırları ile uyum sorununuda çabuk çözdüklerini
gösteriyorlar. Şu ana kadar yeni transfer arasından takımın antrenmanlarına katılan oyuncular
olarak dikkat çeken Cansu Aslan ve Lucie Melek Bouthors, ’’AGÜspor ile bu sezon lig,
Türkiye Kupası ve Avrupa’da başarılı olmaya geldik. Takım içinde iyi bir arkadaşlık var. Bu
durum bizimde uyum sorununu çabuk çözmemizi sağladı’’ diye konuştular.
AGÜ Spor, İspanyol oyuncu Laura Nicholls, Slovak Ivana Jalcova, Pınar Demirok, Yunan
Styliani Kaltsidou ve Rus basketbolcu Aleksandra Khomenchuk’u da kadrosuna katmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8519.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Ak Parti Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı
Yapıldı
AK Parti Eylül Ayı Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi.İl binasında yapılan
toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, İl yönetim kurulu üyeleri, Kocasinan İlçe...
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AK Parti Eylül Ayı Kocasinan İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi.
İl binasında yapılan toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl yönetim kurulu üyeleri, Kocasinan İlçe Başkanı Muammer
Kılıç, Kocasinan Koordinatörü Filiz Ertürk, belediye meclis üyeleri, ilçe kadın ve gençlik
kolları ile teşkilat mensupları katıldı.Toplantıda açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri
Milletvekili Dr. İsmail Tamer, önemli bir seçimi geride bırakarak, Kayseri’nin bu seçimden
alnının akıyla çıktığını ve sınavı başarılı bir şekilde geçtiğini söyledi.Kayseri’de her seçimde
ilklerin yaşandığını belirten Tamer, "14 Ağustos 2001’de AK Parti’nin temeli Kayseri de
atılmış. Şimdi o parti misyonunun çık daha ilerlere götürerek, girdiği her seçimde oy
oranlarını yükselterek önündeki seçimlere hazırlanıyor. 30 Mart ve 10 Ağustos seçimleri bitti.
10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte, önemli bir değişiklik söz konusu oldu. İlk
defa cumhur başkanını seçti. O başkan önce siyaseti milletle, milleti de devletle birleştirerek,
önemli bir hareketle yeni bir Türkiye’nin temelini atmış oldu. Bununla da yetinmeyip, ’2023
Vizyonu’nu’ ortaya koydu ve bu vizyon çerçevesinde 27 Ağustos’ta 1. Olağanüstü Kongresini
yaparak suya, sabuna dokunmadan Genel Başkanı’nı ve Başbakan’ını seçerek, 62. hükümeti
kurmakla görevlendirdi. Taşları yerine oturtarak, kriz ve sıkıntı çıkmadan bu işin üstesinden
gelindi. Çoğu kişi bu durumdan faydalanmaya çalışarak, ANAP döneminde olduğu gibi bir
kargaşa ortamı çıkacağını ve AK Parti’nin de sıkıntıya düşeceğini ve parçalanacağını iddia
etmişti. Özellikle muhalefet bunu fırsata çevirmeye düşüncesi ile, 16 parti bir araya gelerek
bir çatı aday belirledi. Ama ’Milletin Adamı, O Uzun Adam’ tek başına yüzde 52 oy oranı ile
iktidara gelerek tüm dünyaya önemli bir mesaj verdi." şeklinde konuştu.AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden de, 1. Olağanüstü Kongresinden bir gün sonra, Cumhurbaşkanı’nın
yemin törenine ve Köşkte yapılan devir teslim törenine katılma imkanı bulduğunu belirterek,
şunları söyledi:
" CHP bu törene katılmayarak, kendisine yakışanı yaptı. Milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanı
varken, temayüller gereği O’nun nasıl karşılanması gerektiği apaçık belli iken, CHP bu törene
katılmayarak çok yanlış ve kendilerine yakıştığı şekilde bir davranış sergiledi. Herkes
kendisine yakıştığı şekilde davranıyor. CHP’de kendisine yakışanı yaptı. Ama önemli olan şu
ki; iki kardeşin birbirlerine nasıl bir devir teslim töreni yaptığına tüm Dünya şahit oldu. Biri
11., diğeri 12. Cumhurbaşkanı iki kardeş. Araya ne kadar nifaklar sokulmaya çalışılsa da,
aralarında bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılsa da iki kardeşin bir birlerine nasıl devir
teslim töreni yaptığını herkes gördü. "

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ise, teşkilat ve sandık bazlı çalışmalar
konusunda açıklamalarda bulunarak, "Kayseri olarak 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı
seçiminde aldığımız oy oranını korursak eğer, Kayseri’den 7 değil, 8-9 milletvekili çıkarma
şansımız oldukça yüksek. Bizim en kötü bu oy oranını korumamız ve üzerine ne kadar daha
ekleriz konusunda çalışma yapmamız gerekiyor. Sizlerin ne kadar çalıştığını teşkilat olarak
biliyoruz ama bu oranı biraz daha yükseltmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor" şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından teşkilat mensupları ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8520.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Cami Hoparlöründen Anons Yaptırdılar,
Morgda Gözyaşlarına Boğuldular
Kayseri’de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki A.S.’nin
ailesinin mahalledeki camiden kayıp anonsu yaptırdığı, daha sonra polisin teşhis için
götürdüğü hastane morgunda acı tablo ile karşılaştığı...
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Kayseri’de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki A.S.’nin
ailesinin mahalledeki camiden kayıp anonsu yaptırdığı, daha sonra polisin teşhis için
götürdüğü hastane morgunda acı tablo ile karşılaştığı ortaya çıktı. Kayseri’de dün öğle
saatlerinde Y.K.’nin (22) kullandığı 38 DV 452 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas karayolunun
10. kilometresindeki Yeşilyurt mevkiinde bisikletiyle gezintiye çıkan 12 yaşındaki A.S.’ye
çarpmış, çocuk olay yerinde hayatın kaybetmişti.
AİLESİ SAATLERCE ARADI
Öte yandan çocuğun ailesinin A.S.’yi kazadan habersiz mahallede saatlerce aradığı öğrenildi.
Aramalar sırasında ailenin mahalle camisinin hoparlöründen A.S.’nin kaybolduğu yönünde
anons yaptırdığı ve ardından da polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu
bildirildi.Edinilen bilgiye göre ailenin verdiği eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis
ekipleri, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eşkale uyan birinin bulunduğunu
belirleyerek aile ile morga gitti. Aile, morgtaki teşhiste acı manzara ile karşılaştı.Kazada
hayatını kaybeden 12 yaşındaki A.S.’nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Cırgalan
Camii’nde kılınan namaz ile toprağa verildi. A.S.’nın arkadaşları ise cenaze namazı öncesinde
tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8522.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kocasinan Belediyesinden İlkokul
Öğrencilerine Kırtasiye Seti
Kocasinan Belediyesi, Kocasinan ilçesinde bulunan ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine
dağıtacağı kırtasiye setlerini hazırlayarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.Kocasinan
Belediyesinin Karpuzatan’da bulunan tesislerinde...
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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan ilçesinde bulunan ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine
dağıtacağı kırtasiye setlerini hazırlayarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.
Kocasinan Belediyesinin Karpuzatan’da bulunan tesislerinde düzenlenen programa Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ve çok sayıda davetli
katıldı. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen törende, Kocasinan ilçesinde bulunan
ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerin kırtasiye malzemesini belediye karşılayacak.
Düzenlenen törende açılış konuşması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
"Biliyorsunuz belediyelerin temel görevleri var. Bunları hamd olsun geldiğimizden bugüne
kadar yapmaya çalışıyoruz. Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz birçok proje vardı. Bunları
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz nokta öğrencilerimiz ve
eğitim sektörü. Biz insana yapılan yatırımın en karlı yatırım olduğunu düşünüyoruz. Onun
içinde toplumdaki öğrencilerin eğitim seviyesini yükseltmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu
yaptığımız proje Türkiye’de ilk olacak" diye konuştu.
Çelik ayrıca, "İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfına göre okuyan tüm öğrencilerim kırtasiye setlerini
hazırladık ve inşallah Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bundan sonrada eğitime
olan yatırımlarımız devam edecek. Buradan öğrencilerimize de seslenmek istiyorum haydi
çocuklar kırtasiye setleriniz bizden başarmak, çalışmak sizden" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise, "Ben çok ciddi anlamda bu konuya büyük önem
veriyorum. Bu yapılan yatırımları desteklemek lazım. Bu kırtasiye yardımlarının velilere
maddi açıdan büyük katkısı olacaktır. Bizde eğitimciler olarak bu işin neresinde olursak bunu
kar olarak bileceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8523.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Melikgazi Belediyesi’nden 24 Branşta Mesleki
Eğitim Kursu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014-2015 yılı Melikgazi Belediyesi
Mesleki Eğitim ve Sanat Kursları’nın (MEL-MEK) bu yıl 24 branşta ve 19 kurs merkezinde
faaliyet göstereceğini söyledi.Bilgisayar, Bilgisayarlı Muhasebe,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014-2015 yılı Melikgazi Belediyesi
Mesleki Eğitim ve Sanat Kursları’nın (MEL-MEK) bu yıl 24 branşta ve 19 kurs merkezinde
faaliyet göstereceğini söyledi.
Bilgisayar, Bilgisayarlı Muhasebe, İngilizce Temel, İngilizce Orta Seviye, Hızlı Okuma ve
Diksiyon gibi derslerin yanında özellikle hanımlar için Giyim, Ev Yemekleri, Pastacı Çırağı,
Kurdale Nakışı, Brezilya Nakışı, Nevresim Takımları, Tel kırma, Ebru, İğne Oyası, Dekoratif
Minder Kilimi, Kuaför, Maraş İşi, Ahşap Süsleme, Misinalı Takı, Kat-ı Sanatı ve Filografi
branşlarında kurslar açıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
“Belediye olarak her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemi sanat ve mesleki kurslar açarak her
dönem 2 bin civarında olmak üzere yılda 4 bin kişiye kurs veriyoruz. Ara eleman ve kalifiye
eleman eksikliğinin giderilmesine katkı sağlamaktayız. Hobisi olan veya meraklılara bu işin
ustalığını öğretiyoruz. Boş zamanlarını değerli ve üretken bir çalışma ile değerlendirmelerinin
yanında özellikle hanımların aile bütçelerine katkı sağlamalarına imkan sağlıyoruz. Asıl
önemli olan ise Anadolu kültür ve sanat birikimini hem yaşatıyor, hem de gelecek kuşaklara
aktarılmasına ve yaygınlaştırılmasına vesile oluyoruz” dedi. Kurslara kayıtların 20 Eylül’de
sona ereceğini, kayıtlar için vatandaşların kurs merkezlerine başvurmaları gerektiğini ifade
eden Başkan Büyükkılıç, kurslar ile ilgili ayrıntılı bilginin www.melikgazi.bel.tr adresinden
öğrenilebileceğini sözlerine ekledi.
Kurs merkezlerinin: Kültür Merkezi, Alpaslan, Yıldırım Beyazıt NFK Sosyal Tesisleri, Köşk,
Mimarsinan Fatih Kurs Merkezi, Gesi Fatih Sosyal Tesisleri, Esenyurt Sosyal Tesisleri,
Esenyurt Kurs Merkezi, Kazım Karabekir, Osmankavuncu, Çorakçılar, Bel-Sin Sosyal
Tesisleri, Bel-Sin Nikah Salonu, Keykubat, Yeniköy, Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesisleri,
Şirintepe Sosyal Tesisleri, Toki ve İldem Mahalleleri olduğu belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8524.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

KTO Meslek Komiteleri Çalışmalarını Aralıksız
Sürdürüyor
Kayseri Ticaret Odası Meslek komiteleri çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, KTO
23. Meslek Komitesi-Metal Eşya Üretimi ve Ticareti ve 28. Meslek Komitesi Metal
Malzemeler Üretimi ve Ticareti Sektörü Firmaları ortak komite toplantısı...
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Kayseri Ticaret Odası Meslek komiteleri çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, KTO
23. Meslek Komitesi-Metal Eşya Üretimi ve Ticareti ve 28. Meslek Komitesi Metal
Malzemeler Üretimi ve Ticareti Sektörü Firmaları ortak komite toplantısı Odamızda
gerçekleştirildi. Meslek komitesi toplantısına; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, meslek komitesi üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.Toplantıda konuşan
KTO Başkanı Hiçyılmaz; ısrarla üzerinde durdukları konu olan meslek komitelerinin aktif
çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade ederek, meslek komitelerinin sağlıklı çalışmasının
Odanın sağlıklı çalışmasıyla doğru orantılı olduğunu belirtti.Komite toplantılarına bizzat
katılmaya gayret gösterdiğini vurgulayan Hiçyılmaz, Odamız bünyesinde çalışmalarını
sürdüren Meslek Komiteleri konusunda oldukça yararlı işler yapıldığını belirterek, bu
komitelerin gündeme getirdiği konular sayesinde üyelerimizin yaşadığı sorunların gündeme
taşındığını ve çözüm yolları arandığını kaydetti.Toplantıda, ağırlıklı olarak, sektörde faaliyet
gösteren kayıt dışı işletmelerin piyasada oluşturduğu haksız rekabetten ve kalifiye elman
sıkıntısından bahsedildi ve bu sorunların çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde
bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8525.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

5. Transanatolia Rally Raid’de Kaza
30 Ağustos-06 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5.Transanatolia Rally Raid’in
Kayseri etabında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün iki kolu kırıldı.Ralli
motosikletleri, arazi araçları, ATV ve buggy’lerin katılımıyla...

04 Eylül 2014 Perşembe 16:32

30 Ağustos-06 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5.Transanatolia Rally Raid’in
Kayseri etabında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün iki kolu kırıldı.
Ralli motosikletleri, arazi araçları, ATV ve buggy’lerin katılımıyla zorlu toprak, çamur ve su
geçişlerinden oluşan parkurda tam 7 gün süren Türkiye’nin ilk “rally raid”’i 5.Transanatolia
Rally Raid, Ankara’dan start almıştı. Rally’nin Kayseri ayağında, Bünyan ilçesi yakınlarında
meydana gelen kazada bir motosikletçi yaralandı.
Ambulansla ilk olarak Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosikletçi, yapılan
müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İki kolunda da
kırık tespit edilen motosikletçi, tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8527.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Radyoterapi Ünitesi Açılış Törenini Bekliyor
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaptırılan Konformal Radyoterapi Ünitesinin açılışı
yarın yapılacak olurken, açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Ekonomi
Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi katılacak.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaptırılan Konformal Radyoterapi Ünitesinin açılışı
yarın yapılacak olurken, açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Ekonomi
Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi katılacak.
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapımı tamamlanan Konformal Radyoterapi Ünitesinin
açılışı yarın düzenlenecek tören ile yapılacak. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi de katılacak. Tören yarın saat 15.00’de
başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8528.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Eğitim-sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın:
Eğitim-Sen Kayseri ŞUbe Başkanı Ulaş Apaydın, "Öğrenciler istemedikleri okullara
yerleştirilmiştir" dedi.Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, TEOG atamalarını
değerlendirdi. Apaydın, "Eğitimde 4+4+4 dayatmasının kaçınılmaz...
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Eğitim-Sen Kayseri ŞUbe Başkanı Ulaş Apaydın, "Öğrenciler istemedikleri okullara
yerleştirilmiştir" dedi.
Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, TEOG atamalarını değerlendirdi. Apaydın,
"Eğitimde 4+4+4 dayatmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak liseler tıpkı ilkokul ve
ortaokullar gibi mevcut sistemin ve onun koruyucusu olan siyassi - iktidarın ekonomik ve
siyasi çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırırken, öğrencilerimiz özel liselere, meslek
liselerine ve açık liselere yöndendirilmiştir. TEOG yerleştirmeleri sürecinde defalarca
uyarmamıza rağmen göz göre göre yapılan yanlışlar sonucunda çok sayıda öğrenci belkide hiç
gitmek istemeyeceği bir lise türüne otomatik olarak yerleştirilmiştir" dedi.
Apaydın ayrıca, "TEOG’da tercih yapmayan 134 bin öğrenciden 94 bini meslek, 40 binin ise
imamhatip liselerine otomatik olarak yerleştirilmiş olması MEB’in dayatmacı politikalarının
son örneği olmuştur. MEB önce tercih yapmayan öğrencilerin adreslerine en yakın okullarına
yerleştireceklerini açıklamış, ancak bazı illerde öğrencilerin evlerinden 100 kilometre
uzaklıktaki okullara yerleştirildiği görülmüştür" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8529.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri’de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye
göre Kayseri-Ankara karayolunda 06 AP 1352 plakalı otomobil ile plakası henüz
belirlenemeyen bir otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada...
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Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolunda 06 AP 1352 plakalı otomobil ile plakası
henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada 6 kişi
yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kayseri-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapanırken, yol otomobillerin kenara
çekilmesiyle trafiğe açıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8530.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Yahyalı Yeni Logosuna Kavuştu
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, düzenlediği basın toplantısında ilçenin yeni logosunu
tanıttı.
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, düzenlediği basın toplantısında ilçenin yeni
logosunu tanıttı.
Yahyalı Belediye binasında gerçekleşen logo tanıtımı programına meclis üyeleri, muhtarlar,
emniyet müdürü ve çok sayıda Yahyalı vatandaşı katıldı.
Tanıtımda konuşan Esat Öztürk, yeni logonun Yahyalı’yı temsil eden 8 figürden meydana
geldiğini belirterek: “Yahyalı turizmi ve ekonomisiyle yaşana bilir bir ilçe. Yahyalı jeoloji,
botanik müzesidir. Yahyalı biz çalıştığımız, değer verdiğimiz sürece değişecek. Kuruluşunun
101. yılına girdiğimiz şirin ilçemiz Yahyalı’da göreve geldiğimiz 30 Mart’tan bu yana bir
değişim hareketi başlattık. İlçemiz ifade eden 8 figürden meydana gelen yeni logomuz da bu
değişimin sembolüdür. “İnsaflı Yönetici, İsrafsız Belediye” sloganıyla çıktığımız yolda 4
aylık bir çalışma sonucu istişareler ve oy birliğiyle ilçemize yakışır bir logo yaptık” ifadelerini
kullandı.
Yahyalı İlçesinin elma görünümlü yeni logosunda, Yahyalı Elması, Yahyalı Halısı, Erciyes
Dağı, Sultan Sazlığı, Zamantı Irmağı, Yahya Gazi Türbesi, Yahyalı Ulu Camii, Kapuzbaşı
Şelaleleri yer alıyor.
Logo tanıtımından sonra Öztürk, konuklara göreve geldiğinden bu yana geçen 5 aylık süre
içerisinde Yahyalı’da yaptığı çalışmaları slayt sunumu ile anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8531.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri’de Termometreler 45 Dereceyi Gördü
Kayseri’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, termometreler 45
dereceyi gösterdi.Kayseri’de belediyelerin parklara yerleştirdiği termometreler bugün 45’yi
gösterdi. Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi...
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Kayseri’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, termometreler 45
dereceyi gösterdi.Kayseri’de belediyelerin parklara yerleştirdiği termometreler bugün 45’yi
gösterdi. Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle insanlar serinlemek
için parklarda bulunan ağaçların gölgelerini seçti. Yaşlı, genç, çocuk demeden sıcaktan
etkilenen vatandaşlar parklarda ağaç gölgelerine sığındı.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
yetkilileri, hava sıcaklıklarının Cumartesi gününe kadar devam edeceği, Pazartesi günü de
havanın yağışlı olmasının tahmin edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8532.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kazada Yaralananlar Hastanelerde Tedavi
Altına Alındı
Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi hastanelere
kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında
38 UN 378 ve 06 AP 1352 plakalı otomobillerin çarpıştığı öğrenildi. Kazada...
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Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 38 UN
378 ve 06 AP 1352 plakalı otomobillerin çarpıştığı öğrenildi. Kazada yaralanan M.Ç., H.Ç. ve
6 yaşında olduğu öğrenilen M.Ç.’nin ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldığı bildirildi.İsmi henüz öğrenilemeyen 3 kişinin ise özel hastanelere kaldırıldığı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8533.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Gelişen Kentler Zirvesi’nin Katılımcıları
Kayseri’yi Gezdi
Kayseri’de gerçekleştirilecek olan Gelişen Kentler Zirvesi için gelen katılımcılar şehir turu
attı.Zirve için gelen katılımcılar ilk olarak Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ni ziyaret
etti. Kayseri Erciyes A.Ş. Binası’nda ve...
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Kayseri’de gerçekleştirilecek olan Gelişen Kentler Zirvesi için gelen katılımcılar şehir turu
attı.
Zirve için gelen katılımcılar ilk olarak Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ni ziyaret etti.
Kayseri Erciyes A.Ş. Binası’nda ve Erciyes maketlerinin bulunduğu alanlar
Erciyes, Hacılar Giriş Kapısına gelen katılımcılar, teleferikle üst istasyona çıktı. Katılımcılara
burada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından, şehrin yapısı ve
yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Şehir merkezinde kapalı çarşı ve kent meydanı turu atan katılımcılar, Selçuklu Uygarlığı
Müzesi ile kentsel dönüşüm alanlarını gezerek Harikalar diyarını dolaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8534.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Gelişen Kentler Zirvesi Başladı
Büyükşehir Belediyesi ve GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği) işbirliği ile düzenlenen 6. Gelişen Kentler Zirvesi teknik gezi ile başladı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, şehirlerin kendi avantajlarını...
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Büyükşehir Belediyesi ve GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği) işbirliği ile düzenlenen 6. Gelişen Kentler Zirvesi teknik gezi ile başladı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, şehirlerin kendi avantajlarını ön plana çıkararak
gelişebileceklerini belirtti ve Kayseri’de bunu başardıklarına dikkat çekti.

Türkiye’nin yıldız şehirlerinden Kayseri bu kez de Gelişen Kentler Zirvesi’ne ev sahipliği
yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ile GYODER tarafından düzenlenen zirve iki gün sürecek.
Zirvenin ilk gününde Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Kapalı Çarşı, Cumhuriyet
Meydanı, Selçuklu Müzesi, Anadolu Harikalar Diyarı ve Kentsel Dönüşüm Alanlarına teknik
gezi düzenlendi. Teknik ve kültür gezisinin ilk durağı olan Erciyes’te, aralarında emlak
sektörünün önemli isimlerinin yer aldığı GYODER üyelerine ve katılımcılara Erciyes Master
Planı ile ilgili bir sunum yapıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı
tarafından yapılan sunumun ardından söz alan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol
Yarar da kış turizmi ile kalkınma modelini anlattı ve Erciyes’in ne denli önemli bir turizm
merkezi olduğuna vurgu yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de katılımcılara Kayseri ve Erciyes hakkında
bilgi verdi. Kayseri tarihini anlatan ve Kayseri’nin hayırseverlik yönünü vurgulayan Başkan
Özhaseki daha sonra Kayseri’deki belediyecilik hakkında açıklamalarda bulundu. Erciyes’te
yapılan yatırımlara da değinen Başkan Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak
yatırımların yüzde 95’inin tamamlandığını söyledi. Özel sektör tarafından yapılan otellerin de
bitmesiyle yılda 200 milyon avro civarında bir gelirin söz konusu olacağını vurgulayan
Başkan Özhaseki, hizmet sektörünün Kayseri’de çok hızlı bir şekilde gelişip canlanacağını
kaydetti. Başkan Özhaseki şöyle devam etti. "Şehirler kendi avantajlarını ön plana çıkarmak
için artık yarışmak zorundalar. Bu yarışın içinde olmazlarsa küçülürler. Bunun için Erciyes
gibi her bir alanda çalışma yapmaya gayret ettik. Turizm alanında da Erciyes bizim pilot
projemiz."
Kayseri’nin konut sektörüne ilişkin de bilgi veren Başkan Özhaseki, "Benim belediye
başkanlığına başladığım yıllarda Kayseri’de 139 bin konut vardı. Bugün 400 bine yakın konut
var. Her yıl ortalama 10 bin civarında konuta ihtiyaç duyuluyor. Son yıllarda bu sayı daha da
fazla artıyor" dedi. Başkan Özhaseki ayrıca Sahabiye başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projeleri hakkında da
bilgiler verdi.
KATILIMCILARDAN ERCİYES’E ÖVGÜ
Basın toplantısının ardından katılımcılar Erciyes’i gezdiler. Toplantıya katılmak üzere
İsviçre’den Kayseri’ye gelen Sosyal Bilimci Gülçin Kaya Erciyes’le ilgili önemli
değerlendirmelerde bulundu. Erciyes’in harika bir yer olduğunu vurgulayan Kaya, "Erciyes
gerçekten altın bir hazine. Bu ülkeye verilmiş büyük bir şans. Ama şimdiye kadar içinde
bulunanlar maalesef gözü kapalı bakmışlar. Fakat burada muazzam bir potansiyel var. Hem
ovalar var, hem tepeler var. Burada 7’den 70’e herkes kayak yapabilir. Başkan Özhaseki çok
girişimci biri. Hem ticaret kafası var, hem insancıl" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8535.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Yaşlı Adama Çarpan Kadın Sürücü Şoka Girdi
Kayseri’de otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza sonrası kadın sürücü şoka
girdi.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen
İ.Ş.’ye (74) kadın sürücü E.P.’nin kullandığı...
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Kayseri’de otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza sonrası kadın sürücü şoka
girdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen İ.Ş.’ye
(74) kadın sürücü E.P.’nin kullandığı 38 BT 350 plakalı otomobil çarptı. Yere yığılan İ.Ş.’ye
ilk müdahaleyi olay yerinden geçen 112 ekipleri yaparken, ağır yaralanan İ.Ş. ambulansla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.Ş.’nin hayati
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza sonrası sürücü E.P. şoka girdi. Şoka giren genç kadını çevredeki vatandaşlar
sakinleştirmeye çalıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8536.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Yahyalı Belediyesi Yeni Logosunu Tanıttı
Yahyalı Belediyesi değişimin ve gelişimin ilk adımı olarak belirlediği yeni logosunu
düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.Yahyalı Belediye binasında düzenlenen basın
toplantısında konuşan Başkan Esat Öztürk, değişimin ilk adımını...
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Yahyalı Belediyesi değişimin ve gelişimin ilk adımı olarak belirlediği yeni logosunu
düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.
Yahyalı Belediye binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Esat Öztürk,
değişimin ilk adımını logo ile attıklarını söyledi. Yeni logo hakkında bilgiler veren Öztürk,
"Yeni çıkan ‘Büyükşehir Yasası’ ile birlikte artık merkez ilçe olduk. Bununla birlikte değişim

başladı, değişimin ilk adımını yeni logomuzla atmış bulunuyoruz. Logomuzda sekiz adet
değerimiz yer almakta ve bu değerlerimiz sembollerle anlatılmıştır. Bunlardan birincisi
ekonomik değerlerimizden olan tadıyla, lezzetiyle marka haline gelmiş elmamız logomuzda
şekliyle ana tema olarak kullanılmıştır. İkinci değerimiz Yahyalı’nın hem ekonomik hem de
turizm değerlerinden olan Yahyalı Halısı, Dabazlı Göbek motifi ile simgesel olarak
logomuzda yer almıştır. Dünyada eşi benzeri olmayan Yahyalı Halısı’nın zamanla
unutulmaya, değerini kaybetmeye başladı. Yapacağımız çalışmalarla bunu çözerek, Yahyalı
Halısı’nın değerini yükselteceğiz. Logomuzdaki yer alan üçüncü değerimiz ise Kayseri’nin de
simgesi olan, turizm merkezi Erciyes Dağı’dır. Erciyes Dağı ile Yahyalı’nın merkez ilçe
olduğunu, ayrıca Erciyes Master planı içinde yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri ile turizmde bir
bütün oluşturulduğu anlatılmıştır. Logomuzdaki dördüncü değerimiz ise Yahyalı’nın turizm
değeri ülkemizin önemli kuş cennetlerinden olan Sultan Sazlığı logomuzda uçan
flamingolarla anlatılmıştır. Beşinci değerimiz ise Yahyalı’nın en önemli turizm değeri,
sünyanın en büyük ikinci takım şelaleleri olan Kapuzbaşı Şelaleleridir. Logomuzda şelale
figürü anlatılmıştır. Altıncı değerimiz Yahyalı’ nın turizm değerlerinden olan, Türkiye’ nin en
iyi rafting parkurları arasında yer alan Zamantı Irmağı ve ilçe merkezinden geçen Kocaçay
logoda akarsu figürü ile ifade edilmiştir. Yedinci değerimiz Yahyalı’nın kurucusu olan Yahya
Gazi ’nin ilçemiz Ulu Camii bahçesindeki türbesidir. Sekizinci değerimiz maneviyatımızdır.
Tarihi Osmanlı döneminden başlayan Yahyalı yetiştirdiği hocalar ve erenlerle maneviyatı
güçlü bir ilçedir. Logodaki cami figürü ile Yahyalı’ nın maneviyatı anlatılmıştır. Yahyalı
Kayseri’nin ilçeleri içinde farklı bir yere sahip. Logomuzda yer değerlerimizin yedi tanesi
turizmi anlatmaktadır. Turizmin bacasız fabrika olduğuna inandığımız için biz yerel
yöneticiler olarak gereken önemi verdiğimiz sürece Yahyalımız gelişecektir" dedi.
Büyükşehir Belediyesi ile Kapuzbaşı Şelaleleri’ni turizme kazandırmak için önemli
projelerinin olduğunu belirten Başkan Esat Öztürk, göreve başladıkları günden bugüne kadar
geçen 5 aylık dönem içinde yaptıkları çalışmaları slaytlar eşliğinde anlattı. Basın toplantısının
ardından Yahyalı Belediyesi bahçesinde yemek verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8537.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Özel Dünyam Hastanesi Prof.dr Ali Özdemir
Ersoy:
Özel Dünyam Hastanesi’nden Prof. Dr Ali Özdemir Ersoy uyku apnesi olan hastalarda kalp
krizi riskinin oldukça fazla olduğunu söyledi.Özel Dünyam Hastanesi Prof. Dr Ali Özdemir
Ersoy uyku apnesinin solunum düzensizliğinden kaynaklandığını...
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Özel Dünyam Hastanesi’nden Prof. Dr Ali Özdemir Ersoy uyku apnesi olan hastalarda kalp
krizi riskinin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Özel Dünyam Hastanesi Prof. Dr Ali Özdemir Ersoy uyku apnesinin solunum
düzensizliğinden kaynaklandığını belirterek “Uyku sırasındaki solunum durmasına veya
solunumun düzeninin kaybolmasına uyku apnesi diyoruz. Eğer bir kişi de uyku sırasında 5
veya 30’a kadar nefesi duruyorsa bunu uyku apnesi olarak değerlendirmek lazım” dedi.
Uyku apnesinin belirtilerine değinen Ersoy “Bu hastalar bize genellikle horlama şikayeti ile
aşırı sinirlilikle konstrasyon bozukluğu ile sabahları olan baş ağrıları ile sık uyanma ile
gündüz aşırı uyku ile geliyorlar. Hatalarımız gecede 2’den fazla idrara çıktığını söylüyorlar.
Uyku apnesi daha çok erkeklerde gözüküyor. Yüz erkekten 4’ünde rastlıyoruz. Kadınlarda ise
bu oran yüzde 2 civarındadır. Uyku apneleri ikiye ayrılıyor oksitlin dediğimiz yumuşak
damakta, küçük dilde, yutakta ve dilde bir bozukluk sonucu oluşuyor. Birde santral uyku
apnesi var bu daha tehlikeli. Bu bölümde solunumu kontrol eden mekanizma bozuluyor.
Beyin normal sinyal göndermemeye başlıyor. Bunun sonucunda kandaki karbondioksit
artıyor, oksijen düşüyor ve bir takım değişiklikler oluyor” ifadelerini kullandı.
Ersoy “Hiper tansiyon riski yaklaşık 3 misli artıyor uyku apnesi ile birlikte. Birde yüksek
tansiyonu olan hastalarda uyku apnesinin tedavisi oldukça zor. Normal bir kişide hiper
tansiyon tedavisinde daha başarılı olurken uyku apnesinde bu tedavinin olma olasılığı
düşüyor. Hipertansif hastalar uyudukları zaman tansiyonları yüzde 10-20 düşerken uyku
apnesi olan hastalarda bu tansiyon düşmelerine rastlamıyoruz. Uyku apnesi olan kişilerde bir
takım kalp bozukluklarına rastlıyoruz. Normalde görülen kalp bozukluğu 3 kat daha artıyor
uyku apnesi olanlarda. Çoğunlukla kalp damar hastalıkları ile ilgili olaylar var. Bunlardan bir
kısmı ölümcül olabiliyor. Akşam yatağına yatıyor sabah yatağında ölü bulunuyor. Bunlar
ölümcül olabilecek ritİm değişiklikleri, kalp krizleri, beyinle ilgili inmeler oluyor. Kalp krizi
geçiren hastaların büyük bir çoğunluğunda uyku apnelerine rastlanıyor. Aritminal bunlarda
daha çok oluyor. Aritminal dediğimiz kalp hızının artması veya belirli aralıklarla kalbin
tamamen durması. Yine bu hastalarda kalp krizini oldukça sık görüyoruz. Uyku apnesi olduğu
zaman hastalarda hipoksi meydana geliyor. Beynin kanlanması azalıyor. Beynin kanlanması
azaldığı zaman karbondioksitin artması ile interdosit basıncı artırıyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8538.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Agüspor’da Lig Hazırlığı
Türkiye Birinci Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından AGÜspor’da yeni sezon
hazırlıkları sürüyor. Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosu ile Kadir Has Spor salonu’nda
yeni sezon çalışmalarına devam eden Kırmızı-Beyazlı...
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Türkiye Birinci Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından AGÜspor’da yeni sezon
hazırlıkları sürüyor. Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosu ile Kadir Has Spor salonu’nda
yeni sezon çalışmalarına devam eden Kırmızı-Beyazlı takımda son antrenmanda taktik
ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu sezon ligde ilk üç mücadelesi vermeye hazırlanan AGÜspor’da Başantrenör Ayhan Avcı,
yapılan çalışmayı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Özellikle genç
oyunculara disiplin konusunda taviz vermeyen Ayhan Avcı’nın çalışmalar esnasında tüm
oyuncuları ile yakından ilgilenmesi dikkat çekti.
Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Ayhan Avcı, bu ay sonunda tam kadro olarak
çalışmalara başlayabileceklerini dile getirdi. Avcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: ’’Kuvvet,
dayanıklılık ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz. Çok genç bir kadroya sahibiz. 22 Eylül’e
kadar tüm oyuncularımız takıma katılmış olacak ve çalışmalarımızı tam kadro olarak
sürdüreceğiz. Genç oyuncularımız ile tecrübeli isimleri kaynaştırıp iyi bir takım kurmak
istiyoruz. Milli takımlarda bulunan oyuncularımızda var. Ay sonunda eksiksiz bir şekilde
çalışmalara başlayacağız’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8539.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Servis Ücretlerine Yüzde 10 Zam Yapıldı
Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay “ Bu yıl öğrenci servislerinde
yüzde 10 zam yaparak seneye başlayacağız” dedi.Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Odası
ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu sene ki servis...
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Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay “ Bu yıl öğrenci servislerinde
yüzde 10 zam yaparak seneye başlayacağız” dedi.
Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Odası ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu sene ki
servis fiyatları konusunda yaptıkları toplantıda öğrenci servisi fiyatlarına yüzde 10’luk bir
zam yapıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Derneği Başkanı Yavuz
Ay “ Bu yıl öğrenci servislerinde yüzde 10 zam yaparak bu seneye başlayacağız. Kayseri
Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız görüşmeler neticesinde 0-5 km arası 100 TL olan taşıma
ücretlerimiz bu yıl 110 TL olmuştur. Bu yıl yine 794 servis aracımızla hizmet verecektir.
Araçlarımız geçen yıl yüzde 80 olan 0-5 yaş arasında ki filomuz yüzde 10 daha yenilenerek
bu yıl yüzde 90 olan filomuzla hizmet verecekler. Araçlarımızın tamamında araç takip sistemi
mevcut olup yine yüzde 90’lık diliminde araçlarımızın içerisinde güvenlik kamerası
bulunmaktadır” dedi.
Ay “ Bizim yönetim kadrosu olarak önceliğimiz geleceğimiz olan yavrularımızın geleceği ve
güvenliğidir. Daha sonra ahlaki değer bizim için en büyük unsurlar arasındadır. Esnafımızın
daha iyi esnaf olması için yaptığımız eğitim seminerleri kaldığı yerden devam edecektir.
Geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüklerimizdeki ziyaretlerde kendilerine bu konu
hakkında gerekli bilgileri verip bundan sonra da İl Emniyet Müdürlüklerimizin çeşitli
birimleriyle 9 aya yakın eğitim semineri düzenleyeceğiz. Bunları biz düzenli şekilde
yapıyoruz. Ama biz bunların artık sene bütününe yayarak esnafımızın daha bilinçli olmasını

istiyoruz. 794 öğrenci servisimizle hizmet veriyoruz. Yaklaşık 2 bin tane de personel
çalışanımız vardır. Öğrenci servisleri fiyatları konusunda Büyükşehir Belediyesi ile
yaptığımız toplantılar sonucunda 0-5 kilometre arasında ki servislerimiz 100 lira iken bu yıl
110 TL, 5-10 km arası 120 TL, 10-20 km arası 130 TL olmuştur. 20 km sonra her km sonrası
için 1.75 kuruş eklenecektir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8540.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

6. Gelişen Kentler Zirvesi
Kayseri’de Gayrimenkul ve Garimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından
6’ıncısı düzenlenen Gelişen Kentler Zirvesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.Bir...
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Kayseri’de Gayrimenkul ve Garimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından
6’ıncısı düzenlenen Gelişen Kentler Zirvesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.
Bir otelde düzenlenen zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çevre ve
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, STK temsilcileri ve
vatandaşlar katıldı. Zirve, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı.
Zirvede konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kayseri’de bulunmaktan mutlu
olduğunu söyledi. Birlikten rahmet doğacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Kayseri’de olmaktan
mutluluk duyuyorum. Birlikten rahmet doğar. Bir araya gelirsen rahmeti ve bereketi bulursun.
Yoksa zahmeti bulursun. Daha önce Konya, Bursa ve Gaziantep’te yaptınız. Bu şehirlerin
başarılarının arkasında o hükmü uyguladıkları vardır. Çocukluğumuzdan beri bu durumu
biliriz. Bunların olmadığı zamanlar da oldu. Kayseri deyince hepsi bir yumruk hale geliyor.
Başarı hikayesinin sebebi bu. Burada önümüzdeki dönemde 3 tane çok önemli konu
konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi, orta kesimin hızlı büyümesidir. Yaklaşık 150 milyon nüfus
orta kesime geçiyor. Zenginleşmeye doğru bir eğim var. Bu da şehirleşmeyi ön plana
çıkarıyor. Artık bütün dünyada ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Dünya nüfusunun yüzde 63’ü
şehirlerde yaşıyor. Dünya ekonomisi artık şehirlerde olacak” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Türkiye’nin ciddi bir değişimde olduğunu
belirterek, “Bu bir değişim işi. Bu değişim önemli öğelerinden birini yaşıyoruz. Kentleşme
1950 yıllarında kentlerde yaşayan nüfus yüzde 15’lerdeydi. Bugün bunun yüzde 75’ler
kentlerde olduğunu görüyoruz. Bu ciddi bir değişimdir. Bu değişimin doğru yöneltilmesi
sosyal ve siyasi açıdan son derece önemlidir. Ekonomi ile alakalı bu değişimin yönetilmesi

lazım. Bunun için az, geri kalmış, gelişme halinde ve kalkınmaya dönük şehirlere olarak
görülüyor. Sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin ekonomik ve siyasi yönleri vardır. Bir
ülkede yalnızca üretim değil, tüketim konusunda da değerler artıyorsa burada bir problem var
demektir. Bu değişimin yönetilebilmesinin en önemli yanı üretime dönük sermaye
hareketlerini karşılamak lazımdır” ifadelerini kullandı.
Kentleşmenin sadece mekanik haliyle yürümediğinin altını çizen Yıldız, “Bunun içerisindeki
insani değerler ile bu değişim oluşuyor. Bu ülkenin idaresine konulan irade bütün bu
kaygıların içerisinde olmamız lazım. Çevre ile alakalı konuların ön planda olması gereken bir
idare olması gerekiyor” diye konuştu.
Zirvede bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de STK’lara seslendi.
Güllüce, “Türkiye’de sayısı 30 bin civarında STK var. Çok büyük bir rakamdır. Bunların
hepsi de bizimle iletişim kuran STK’lar. O zaman STK’ların böyle organizasyonları çok
sayıda yapması ve bizlerin de bunlardan istifade etmesi lazım. Belediyeler için söylenen bir
söz var. Doğumdan ölene kadar ilgilidir. Bakanlığımız için de bu geçerlidir çünkü ekolojik
dengeyi şehirleri sonsuza kadar koruyan bir görevle görevlendirilmişsiniz. Kayseri Belediye
Başkanımızı Türkiye’ye örnek gösteriyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Kayseri gibi
şehir sayısını keşke 10 taneye çıkarabilsek. Gelişen şehirler sözü güzel, Kayserimiz,
Konyamız, Gaziantepimiz için güzel. Nasıl olursa bu şehir gelişmiş olur, ne yapmak lazım ki
o şehir gelişmiş şehir konumu kazanabilsin. Ekonomisi iyi olan mı, nüfusu çok olan mı, bina
sayısı çok olan mı gelişmiş şehir oluyor? Şehirleşirken, gelişirken, büyürken buna sadece
mühendis gözüyle baktığımızda o şehri geliştirmiş olur muyuz? Bana göre olmayız. Şehirler
sadece mühendislik gözüyle yönetilmemelidir. O bakımdan önce insanı ele almak lazım ve
biz yöneticilerin en fazla dikkat etmesi gereken, ’Şehirde yaşayan asırlık değerleri nasıl
koruyarak geliştirebilirim?’ düşüncesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.
“DEPREMİN ACISINI BEN DE YAŞADIM”
Depremin acısını yaşadığını söyleyen Güllüce, “Ben depremi yaşadım, o günler hayatımın en
acı günleriydi. Dünyanın en güzel alanında yaşıyoruz. Allah bize en güzel şeyleri vermiş.
Yeni Türkiye’de nüfusun yüzde 20’sinin üzerindeki orta sınıf ve onun üzerindeki geliri
yüksek sınıf ile birlikte ülke gelişiyor. Yeni Türkiye’de hem depremin her an başımıza dert
olacağı hem bu yükselen ekonominin olmasıyla örtüşmüyor” şeklinde konuştu.
Belediye başkanlarına seslenen Güllüce, “Belediye başkanlarımız tek başına bir kentsel
dönüşüm yapıyorlar. Kentsel dönüşüm, yeni bir anlayış. O yüzden belediye başkanlarımız da
bazı yerlerde sorun yaşıyorlar. Belediye seçimlerinden kısa bir süre önce duraksamaya başladı
çünkü belediye seçimlerinde aday olacak mıyım, seçilecek miyim diye bir aksama oldu ama
şimdi hızlanmaya başladı. Bunun partisi olmaz. Hangi partide olursa olsun, belediye
başkanlarımız bizimle muhatap olsun. Uygun bir yol haritası seçelim. Destek vermeye hazırız.
Türkiye daha çabuk büyüsün diyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8541.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bakan Yıldız Ve Zeybekci Cuma Namazını Han
Camii’nde Kıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, cuma
namazını tarihi Han Camii’nde kıldı.Tarihi Han Camii’nde cuma namazını kılan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, cuma
namazını tarihi Han Camii’nde kıldı.
Tarihi Han Camii’nde cuma namazını kılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, cami çıkışında vatandaşlarla selamlaştı. Ardından camiden
ayrılan Yıldız ile Zeybekçi, Serbest Bölge’de bulunan fabrikaları ziyaret etmek üzere yola
çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8542.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Melikgazi Belediyesi Son Bahar Temizlik
Kampanyası
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İlçe sınırları içerisinde bulunan
mahallelerde çok yönlü sonbahar temizlik kampanyasının başlatıldığını söyledi.2 su tankeri, 6
adet süpürge makinesi, 3 yol süpürge kamyonu ve...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İlçe sınırları içerisinde bulunan
mahallelerde çok yönlü sonbahar temizlik kampanyasının başlatıldığını söyledi.
2 su tankeri, 6 adet süpürge makinesi, 3 yol süpürge kamyonu ve 60 kişiden oluşan temizlik
ekibi ile sonbahar temizlik kampanyasının startını Çarşı Bölgesi Millet Caddesinde
verdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ”Daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir
Melikgazi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılması gereken rutin temizliğin dışında

sonbahar temizlik kampanyası ile özellikle arka sokaklarda yoğun kullanılmayan kaldırım ve
yollarda temizlik yapıyoruz. Bölgenin mıntıka temizliği yapıldıktan sonra, motorlu tırpanlar
ile kaldırımlar yabancı otlardan arındırılıyor. Süpürge araçlarımız ve temizlik elemanları ile
de toplanıyor. Mahallede yer alan otoparklar, çocuk oyun grupları gibi yerlerin içinde ve
çevresinde büyümüş olan otlarda bu çalışma ile temizleniyor. Ayrıca boş arsalardaki otlar
hem temizleniyor hem de arazi greyderlerle düzleniyor. Çarşı içerisinde yer alan yol, kaldırım
gibi alanlarda ise deterjanlı su ile yıkıyoruz. Her pazaryerini deterjanlı su ile
temizliyoruz.”dedi
Her gün 2-3 mahalle de
Başkan Dr. Büyükkılıç, sonbahar temizlik kampanyasının her gün 3-4 mahalle de olmak üzere
tüm mahalleler temizleninceye kadar devam edeceğini kaydetti.
Temizlik konusunda daha duyarlı olalım
Çarşı içi Cumhuriyet Mahallesinde başlatılan Deterjanlı su ile yıkama çalışmasının
Kayseri’nin şehir imajı ve çevre temizliği açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, ilçede yaşayan herkesi temizlik konusunda daha duyarlı olmaya davet
ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8543.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

“Doğu Türkistan’da 3 köy haritadan silindi”
İHH Kayseri Yardım Derneği’nin Bayanlar Birimi Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü
anlatmak için çadır açtı. Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği’nin de desteklediği resim
sergisinde açıklamalarda bulunan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ
Uygurtürk; “ Doğu Türkistan’da zulüm devam ediyor. En son Yayköy ilçesinde meydana
gelen katliamda 3 köy haritadan silinmiş, binlerce insan mağdur olmuş ve yüzlerce Doğu
Türkistanlı genç şehit edilmiştir” dedi.
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İHH Kayseri Şubesi Bayanlar Birimi Doğu Türkistan’da yapılan asimilasyon ve katliamlara
karşı Kayseri Meydan’ında resim sergisi açarak Çin’i protesto etti.
“Oruç tutmak yasak”
Resim sergisinde konuşma yapan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ
Uygurtürk Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü anlatmak için İHH Kayseri Yardım Derneği’nin
Bayanlar Birimi olarak çadır açtıklarını söyleyerek; “Bizde Bağımsız Doğu Türkistanlılar
olarak bu etkinliğe destek veriyoruz. Doğu Türkistan bildiğiniz gibi 45 milyona yakın
Müslüman Türklerin yaşadığı bir ülkedir ve orada 1949 yılından beri Çin zulmü artarak
devam etmektedir. En son Yayköy ilçesinde meydana gelen katliamda 3 köy haritadan
silinmiş, binlerce insan mağdur olmuş ve yüzlerce Doğu Türkistanlı genç şehit edilmiştir. Bu
insanlar sadece Müslüman ve Türk olduğu için katledilmektedir. Çinliler tarihten gelen

Türklere ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarını Doğu Türkistan’ı işgal ederek
göstermektedir. Orada nükleer denemelerin yanı sıra, camileri ahırlara çevirmek, Kur’an-ı
Kerim okunmasını yasaklamak, gençlerin oruç tutmasını yasaklamak gibi birçok yasak ve
zulümlere imza atmaktadırlar” şeklinde konuştu.
“Dünya katliamlardan habersiz”
Uygurtürk, Çin’in büyük ve kapitalist sistemle yönetilen güçlü bir ülke olduğu için dünyanın
bu katliamlardan haberi dahi olmadığını belirtti. Uygurtürk; “En son başörtülü bayanların
otobüslere binmesi yasaklandı, başka semtlere giden Müslümanlar o semtin camisinde namaz
kılması yasaklandı, evlerde Kur’an-ı Kerim’in bulundurulması yasaklandı, öğrenci ve
memurların oruç tutmaları yasaklandı. Doğu Türkistan’da bu kadar zulüm yaşanırken dünya
kamuoyunun buna sessiz kalması bizleri çileden çıkartmaktadır ve derinden yaralamaktadır.
Bizim isteğimiz şudur, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere Birleşmiş Milletler ve dünya
üzerindeki İnsan Hakları Kuruluşları bir an önce Doğu Türkistan'a sahip çıkarak oradaki
zulme dur demeleridir” diye konuştu.
“Özgürce dinimizi yaşamak istiyoruz”
Uygurtürk sözlerine şöyle devam etti; “Bizler ve İHH gibi gönüllü insanların çabalarıyla
oradaki zulmü bir nebze de olsa halkımıza anlatmaktır. İnşallah bundan sonrada mücadelemiz
sürecektir. Bu mücadele Doğu Türkistan’da gök bayrağımız bağımsızca dalgalanana kadar
devam edecektir. Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlılar olarak, Türkiye’nin birçok
bölgesinde yaşayan Doğu Türkistanlılar olarak, Çin’i yaptığı katliamlardan dolayı
lanetliyoruz. Doğu Türkistan’daki 45 milyona yakın Müslüman Türk, hiçbir zaman Çin
boyunduruğuna girmeyecektir. Oradaki Çin esaretini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve biz
orada özgürce dinimizi yaşamak istiyoruz. Tek amacımız budur. Doğu Türkistan’ın
bağımsızlığı için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Demokratik şartlardaki platformlarda
eylemlerimizi gerçekleştireceğiz. Doğu Türkistan’ın neresi olduğunu bilmeyen ve oradaki
zulmü tam olarak anlamayan vatandaşlarımıza da bu tür sergiler ile gösteriler ile basın
açıklamaları ile Doğu Türkistan’ı anlatmaya devam edeceğiz. Ben buradan tekrar İHH
Gençlik Bayanlar Birimine teşekkür ediyorum ve kendilerinden Allah razı olsun diyorum.
Bizde Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği olarak bu tür çalışmaların her zaman destekçisi
olacağız. Doğu Türkistan için nerede bir ses varsa biz orada olacağız. Bu sadece Doğu
Türkistan için sınırlı değil, bugün Irak’ta Türkmenlere yapılan katliam, İsrail zulmündeki
Filistinli kardeşlerimiz, Myanmar’da Arakan’da ki kardeşlerimiz, bunların hepsi bizim
vicdanımızı derinden yaralamaktadır. Ama istediğimiz şey şu ki insanların gözlerini birazda
olsa Doğu Türkistan’a çevirebilmek. Ülkelerin oradaki zulmü engellemek için bir çaba
içerisine girmesini istiyoruz. İnşallah Doğu Türkistan bağımsız olacak. Bizlerde bunun için
mücadele etmeye devam edeceğiz.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8544.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

AGÜ Spor’un Yeni Transferleri Sağlık
Kontrolünden Geçti
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin başarılı ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi
Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı’nın (AGÜ Spor) iki yeni transferi sağlık
kontrolünden geçti.Memorial Kayseri Hastanesi’nde yapılan...
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin başarılı ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi
Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı’nın (AGÜ Spor) iki yeni transferi sağlık
kontrolünden geçti.
Memorial Kayseri Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolüne gelen oyunculara, AGÜ Spor
Genel Sekreteri Adil Çakmak, İdari Menajeri Merim Moldobaeva ve takım fizyoterapisti
Atalay Özen eşlik etti.
Kırmızı-beyazlı oyuncular İvana ve Aleksandra kontrollerde kan örneği verdikten sonra göz,
kulak-burun-boğaz, ortopedi, göğüs hastalıkları ve genel cerrahi, polikliniklerinde muayene
edildi.
Yapılan kontrollerde yeni transferler Rusyalı Aleksandra Khomenchuk ve Slovakyalı oyuncu
İvana Jalcova’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Akciğer röntgenleri de çekilen başarılı basketbolcular, son olarak eforlu EKG testine girdi.
2014-2015 sezonunun ve AGÜ Spor’un ilk transferleri olan oyuncuların kontroller sırasında
oldukça neşeli olduğu gözlendi.
Takımın ligi geçen sezon çok iyi bir yerde tamamladığını hatırlatan Aleksandra, ‘’Tecrübeli
oyunculardan kurulu çok iyi bir takıma transfer olduğum için çok mutluyum. Antrenmanlarda
takıma bir an önce adapte olup, takımın başarısı için elimden gelen mücadeleyi
sergileyeceğim’’ diye konuştu.
Kayseri ile ilgili çok şey bilmediğini ancak arkadaşlarının mantıdan sıkça söz ettiğini anlatan
Aleksandra, ilk fırsatta Kayseri’ye özel olan mantıyı deneyeceğini kaydetti.
Ayrıca Rus pivot Aleksandra, 2, 03’lük boyuyla AGÜ Spor’un en uzun oyuncusu oldu.
Aleksandra Khomenchuk, geçen sezon Euro Cup’ta 8 karşılaşmada 30 dakika ortalama ile
süre almış ve 15.4 sayı, 9.1 ribaund, 1.4 asist, 2.6 blok ortalamalarıyla oynamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8545.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Virajı Alamayan Otomobil Tramvay Hattına
Girdi
Kayseri’de virajı alamayan otomobil, tramvay hattına girdi.Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 38 DY 258 plakalı
otomobilin, virajı alamayarak tramvay hattına girdiği öğrenildi.Kaza...
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Kayseri’de virajı alamayan otomobil, tramvay hattına girdi.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi’nde meydana gelen trafik
kazasında 38 DY 258 plakalı otomobilin, virajı alamayarak tramvay hattına girdiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak
soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8546.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Yaz Okulunu Başarı İle Tamamladılar
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014 dönemi yaz okulların 04 Ağustos
2014 günü başladığını hatırlatarak, bu yaz okullarına 1210 öğrencinin katıldığını ve 18 ayrı
branşta kurs gördüklerini söyledi.Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014 dönemi yaz okulların 04 Ağustos
2014 günü başladığını hatırlatarak, bu yaz okullarına 1210 öğrencinin katıldığını ve 18 ayrı
branşta kurs gördüklerini söyledi.
Melikgazi Belediyesi Yaz Okulu kapanış törenine Belediye daire Başkanları ve müdürleri,
öğretmenler ve öğrenci velileri iştirak ettiler. Melikgazi Belediyesi Merkez Hizmet Birasında
yapılan sertifika törenine öğrencilerin aileleri büyük ilgi gösterdi.
Oyun oynadılar, eğlendiler, bilgilendiler

Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin 7 ayrı bölgesinde 18 ayrı spor kurslarına katılan 1210
çocuğun 30 gün yaz okulunda eğitim gördüğünü hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
yaz okulunu başarı ile tamamlayan öğrencilere düzenlenen tören ile YAZ OKULU
SERTİFİKASI verildiğini kaydetti.
Tarihi ve turistlik yerler
Yaz okulunda öğrencilerin Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi ile turistlik yerleri
gezdiklerini ve sabah sporlarına iştirak ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
“Yaz kurslarına katılan öğrenciler yaz tatillerini hem oyun oynayarak, hem eğlenerek, hem
derslerine çalışarak, hem de yeni arkadaşlık ve dostluklar edinerek geçirdiler“ dedi.
Halk oyunları, koro, skeç ve tiyatro …
Yaz okuluna katılan öğrenciler törene katılan misafirlere ve velilere çocuk meclisi üyelerince
hazırlanan halk oyunları, türküler, küçük skeçler ve tiyatro gösterisi sundular.
Kapanış törenine katılan öğrencilere pamukşekeri ile patlanmış mısır ikramında bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8547.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bakan Zeybekçi; Hiçbir kurum keyfi operasyon
yapamaz
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, HSYK seçiminden sonra iş dünyasına operasyon yapılacağı
yönündeki iddiayı değerlendirerek, “Hiçbir kurum keyfi operasyon yapamaz” dedi.

05 Eylül 2014 Cuma 15:48

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, HSYK seçiminden sonra iş dünyasına operasyon yapılacağı
yönündeki iddiayı değerlendirerek, “Hiçbir kurum keyfi operasyon yapamaz” dedi.
Birtakım ziyaretler için Kayseri’ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Serbest Bölge
Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada serbest bölgelerin geleceğiyle alakalı konuşan Zeybekci,
“Türkiye 2023’te çok daha güçlü bir serbest bölge politikası ile yoluna devam edecek.
Stratejik bir hedef olarak koyduğumuz AB projesinde Türkiye serbest bölgelerden vazgeçerek
değil, serbest bölgeleri güçlendirerek ve güçlü bir şekilde AB sürecine taşıyarak yoluna
devam edecektir. 500 milyar dolarlık ihracat, 150 milyar dolarlık hizmet geliri 2 trilyon
dolarlık milli gelir ve serbest bölgelerimiz çok güçlü ve önemli bir fonksiyonu yerine
getirecektir. 5-6 senelik zaman diliminde kazanmaya başladık ve önümüzdeki dönemde
inşallah Serbest Bölge Kanunu’nu ele alacağız ve AB’ye girersek Türkiye serbest bölgeleri ile
birlikte AB’ye üye olacak. Önümüzdeki 20-30 sene boyunca ekonomimizde önemli bir
dinamo olarak da taşıyacağız” dedi.
Bir yargı mensubunun "HSYK seçiminden sonra iş dünyasına operasyon yapılacağı"
yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zeybekci, “Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye’de
hukuk bütün kurumları ve kuralları ile ayaktadır ve hayattadır. Hiç kimse bir diğerini veya
hiçbir kurum bir şahsa, özel sektöre durduk yere öyle keyfi operasyon düzenleyemez. Burada

hukuk anlamında her kim bir sorumluluğa girdiyse ve sorumluluk ortaya çıkardıysa bunun
hesabını hukuk içerisinde, evrensel hukuk standartları içerisinde vermelidir. Onun dışında
atılacak hiçbir adıma hükümetimiz müsaade etmez. Öyle bir operasyon falan olmaz” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8548.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri Şeker Ayçiçeği Alımına Başladı
Pancar çiftçilerinin pancar ekimi haricindeki yıllarda, tarlalarına ektikleri ürünlerin de
değerini bulması konusundaki taleplerini değerlendiren Kayseri Pancar Kooperatifi ayçiçeği
alımına başladı.
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Pancar çiftçilerinin pancar ekimi haricindeki yıllarda, tarlalarına ektikleri ürünlerin de
değerini bulması konusundaki taleplerini değerlendiren Kayseri Pancar Kooperatifi ayçiçeği
alımına başladı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Tarımla iştigal
eden çiftçinin sorunu bizim sorunumuz olarak gördüğümüz için çiftçimizin ürününün yok
pahasına elden çıkartılmaması için gerektiği anda ayçiçeği alımı yapacağımızı da açıkla kararı
aldık.
Ayçiçeği alım yapan firmalar dün açıklama yaptılar biz de Yönetim Kurulu kararımızla
firmaların 4.20 TL/KG olarak açıkladığı fiyatı gördük ve çiftçimizi desteklemek adına 260
hektolitre ve üzeri ayçiçeğinin alım fiyatını 4.30 TL/KG olarak belirledik ki çiftçinin ürünü
yok pahasına gitmesin düşüncesindeyiz" dedi.
Ayçiçeği üreticileri verilen fiyattan memnun olduklarını belirterek, Başkan Akay ve
yöneticilere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8549.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi Yaz
Okulunda 3. Dönem Mezunlarına Sertifika
Takdim Edildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 11 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yaz
okullarında eğitim gören öğrencilere sertifikalarını verdi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas
Spor Kompleksinde düzenlenen sertifika törenine, Büyükşehir...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 11 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yaz
okullarında eğitim gören öğrencilere sertifikalarını verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Spor Kompleksinde düzenlenen sertifika törenine,
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel, veliler, öğrenciler ve spor
hocaları katıldı. Sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü
Ali Üstünel, "Yaz Spor Okulları 3. dönem kapanış töreninde sizlerle bir araya gelmekten
dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak profesyonel spor
branşlarına yıldızı yükselen tesislerle yatırım yapma adına diğer taraftan da vatandaşlarımızın,
sevgili öğrencilerimizin, çocuklarımızın hayatlarında spora daha geniş bir yer açmalarını
sağlıklı nesiller yetiştirme çabamızı kendimize düstur edindik. Son dönemlerde de
azımsanmayacak kadar önemli projeler geliştirdik. Daha önce yaz aylarında uygulamaya
koyduğumuz ve hanımefendilerin büyük rağbet gösterdiği spor okulları uygulamamızı son 2
yıldır bütün kapalı spor tesislerimizde kullanarak yıl boyuna yaymış durumdayız" diye
konuştu.
Üstünel ayrıca, "Yaz sezonunda büyük etkinliklerle alakalı şehrimizin ayrı yerlerinde ki 24
parkta profesyonel eğitmenler nezaretinde park bahçe spor etkinliklerimiz devam etmektedir.
Spor okulları kapsamında geçtiğimiz yıl 25 branşta yaptığımız etkinliği bu yıl Anadolu
Harikalar Diyarındaki tesislerin açılmasıyla birlikte buz pateni, su kayağı, binicilik gibi
branşları da ilave ederek toplam 28 branşa çıkardık. Bu 28 branşta özel okullar, dernekler ve
vakıfların da katılımlarıyla 19 bin 885 öğrenciye spor okulu hizmeti verdik. Bu gerçekten spor
okulundan hizmet alan öğrenci sayısının nüfusa uyarladığında önemli bir başarı anlamına
geliyor. Ben çocuklarımızı spor okuluna göndererek kendisine hedef belirlemiş çocuklarımızı
kötü alışkanlıklardan uzak tutan velilere teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen sertifika töreninde 3. dönemden
mezun olan toplam 2 bin 35 öğrenci sertifikalarını almış oldu. Ayrıca Toplamda 3 dönem
yapılan yaz okulunda 6 bin 311 öğrenci sertifikaya almaya hak kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8550.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bakan Yıldız'dan malum gazetelere tepki
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile birlikte
geldiği Kayseri’de, elektriğe zam yapılacağı yönündeki haber ve Ukrayna’da çıkan olaylar
sonrasında enerji transferinin Türkiye üzerinden yapılması ile ilgili olarak açıklamalarda
bulundu. Yıldız, iki gazetenin yaptığı yorumun yanına bakan fotoğraf konulmakla habercilik
yapılamayacağını söyledi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile birlikte
Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette, barajlardaki su seviyelerinin yüzde 20 oranında
düşmesi sonrasında elektriğe zam yapılacağı yönündeki haberin sorulması üzerine Bakan
Taner Yıldız, “Dün basın toplantısında son derece açık ve net ifadeler kullandım. Yalnızca iki
tane gazetenin yaptığı yorumların yanına bakan fotoğrafı yapıştırmakla habercilik olmaz. Ne
söylediğini anlatabilen kişi deriz her birimiz. Su seviyeleri, yağmur seviyeleri düştü 2014
yılında su seviyesinin düşük olması bir gerçek. Sudan HES’lerden elde edilen elektrik
oranlarının düştüğü de bir gerçek. Ama bunun diğer konuya atlayacak şekilde yapılmasını
doğru bulmam. Bunun bir mekanizması var. Her ay doğalgaz ile alakalı, her 3 ayda bir de
elektrik ile alakalı otururuz, hesaplarımızı, kitaplarımızı çıkarırız, maliyetlerimizi çıkarırız,
bunu hazine ile paylaşırız ve sonunda kamuoyuyla bunu deklare ederiz. Şu ana kadar da
yaptığımız bu. Buradan vatandaşımızı sıkıntıya sokacak tarzda bir haber yapma isteğini ben
farklı bir gerekçeye bağlıyorum. O yüzden lütfen o iki tane gazetede buna dikkat etmesi lazım
diye düşünüyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Aynı sözden 15 tane gazete aynı
anlamı çıkartıp da iki tane gazete farklı anlam çıkarıyorsa burada farklı bir şey var demektir.
O yüzden ne anlattığımızı nasıl anlaşıldığını kamuoyu ile birlikte paylaşıyoruz. O yüzden çok
doğru bulmuyorum bu tür yorumları” diye cevapladı.
AB delegasyonundan bir yetkilinin, Ukrayna’da çıkan olaylar sonrasında enerji transferinin
Türkiye üzerinden yapılabileceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Bakan
Taner Yıldız, “Başından beri söylediğimiz bu. Türkiye coğrafyasından kaynaklanan
avantajlarını gerek ülkesi için gerekse AB üyesi ülkeler için kullanıyor. AB’ni doğalgazdaki
arz güvenliği ile alakalı probleminin çözümünün bir parçası olmakla ilgili olarak bir çok proje
geliştirdik TANAP bunlardan bir tanesi inşallah ayın 20’sinde Sayın Başbakanımız ile birlikte
orada gidip temel atmasını yapacağız. Güney Kafkasya boru hatları ile alakalı proje için.
TANAP’ın temelini de nasipse 2015 yılının Mart ayında atacağız geniş bir katılım ile birlikte.
Türkiye Akdeniz’deki, İran’daki, Türkmenistan’daki Azerbaycan’daki, Rusya’daki
gelişebilecek her kaynağın projesini uygulamak için bütün girişimlerini yapmış
bulunmaktadır. Teknik kapasitemiz hamd olsun yeterlidir. Bilgi birikimimiz yeterlidir. Tekrar
söylüyorum TANAP’ın borularının tedariki ile alakalı önümüzdeki hafta inşallah yönetim
kurulu kararını kamuoyu ile paylaşacağız.

Orada da yerli üreticilerimizin ciddi bir fedakarlık göstererek ihalelere önemli ölçüde
kazanacağını inanıyorum. Bu açık şeffaf bir ihaledir. Uluslar arası bir ihaledir. Ama yerli boru
üreticilerimizin de bu manada ciddi katkılar koyacağına inanıyorum Türkiye ekonomisi için”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8551.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Özhaseki, teşvik istedi
Kayseri’de Gayrimenkul ve Garimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından
6’ıncısı düzenlenen Gelişen Kentler Zirvesi’nde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, “Etrafımızdaki şehirlere verilen teşvik bize verilse, nüfusumuzu 2
kat, 3 kat artırırız” dedi.
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GYODER tarafından düzenlenen Gelişen Kentler Zirvesi’nde konuşan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’ye yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Özhaseki,
“Çok önemli gayretlerimiz oldu. Her gün yapılan gecekonduya mani olabilmek için projeler
yürüttük. Vatandaşlara arsalar verdik. O zaman bu gecekonduları yıkma kavgası bitmiş oldu.
Binlerce ev yapıldı. Ve gecekondu yapma durumu Kayseri’de bir anda bitmiş oldu. Binlerce
gecekondunun dönüşümü gerekti. O günün şartlarıyla kimsenin dönüşümden bahsetmediği
zamanlarda bir takım formüllerle bu sorunu çözmeye çalıştık. İnsanlara tapular verdik,
neticesinde insanlar gecekondularını gönüllü olarak yıktı. Binlerce gecekondu gönüllü olarak
yıkıldı” dedi.Özhaseki ayrıca, “20 yıldır verdiğimiz gayretlerle Kayseri imarlı bir şehir haline
geldi. şehirde bulunan bir takım çirkinlikleri gidererek hizmete devam ettik. Şehrin geleceği
oradaki yöneticiler ile doğrudan bağlantılıdır. Eğer yönetici bilgili ise gayretli ise işiyle
barışık ise vizyon sahibi ve çalışkansalar şehirler büyüyor ve gelişiyor. Değillerse zamanla
durumları kötüleşiyor. Kayseri olarak bakanımızla, milletvekillerimizle şehrimizin ileri
gelenleriyle işimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
“TEŞVİK İSTEDİ”
Zirvede konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, zirveye katılan
bakanlardan teşvik istedi. Özhaseki, şunları söyledi:
“Etrafımızdaki bütün vilayetler teşvikli, biz teşvikli değiliz. Kayseri gibi Antep gibi Erzurum
gibi vilayetlere bu teşvikler verilirse emin olun nüfusumuz 2 kat 3 kat artar ama biz bu nüfusu
barındırırız. Buralardan İstanbul’a göçün önünü kesmiş oluruz. İnşallah bizim gibi 10 vilayet
çıkar, 20 vilayet çıkar”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8552.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

İnciroğlu Otomotiv 29. Yılını Kutladı
1985 yılında otomotiv sektörüne giren İNCİROĞLU OTOMOTİV 29. Kuruluş Yıldönümü'nü
29 Ağustos Cuma gecesi özel bir restorantta gerçekleştirilen yemekte tüm çalışanları ve
aileleriyle birlikte coşkuyla kutladı.
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Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vedat İNCİROĞLU’nun açılış konuşmasıyla başlayan gece
şirketin 5 yıl, 10 yıl ve 15 yıl kıdeme sahip çalışanlarının plaket töreniyle devam etti.
Çalışanlara sürpriz hediyelerin verildiği çekiliş geceye heyecan kattı.
İn Group İnciroğlu Otomotiv; 3 ayrı şirkette 6 otomotiv markasının satışı ve servisi, 2. El
operasyonu ve sigorta hizmetlerini sunmaktadır. 200'ü aşkın çalışanı ile toplam 90.000 m2'lik
bir alan üzerinde, 6 ayrı lokasyonda faaliyet gösteren şirketimiz son olarak Borusan Otomotiv
distribütörlüğünde BMW, Land Rover, Mini ve Jaguar markalarını bünyesine katmak üzere
yatırımlarına devam etmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8553.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Salçalık Domatesler Cep Yakıyor
Yemeklerin vazgeçilmezi salçalar kaynatılmaya başladı. Salçalık domatesler kasa kasa
tezgâhlarda yerlerini aldı.

07 Eylül 2014 Pazar 11:01

Kayseri’de halk pazarlarında sebze satışı yapan Ömer Faruk Doğanay, salça yapım döneminin
başladığı belirterek, domates fiyatlarının pahalı olmasından dolayı satışlarda canlılığın
olmadığını kaydetti.
Diğer yıllara göre bu yıl domates fiyatların pahalı olduğunu söyleyen Doğanay: “Yıllardır
sebze satışı yapıyoruz. Özellikle bu aylarda salçalık domates satıyoruz. Fakat bu yıl domates
üretiminin az olmasından dolayı domatesler geçen yıllara göre biraz pahalı. Bu yıl domatesin
kilosunu pazarlarda 65 kuruşa satıyoruz. İnsanlar fiyatların düşeceğini düşünerek şimdilik
domates almayıp bekliyorlar. Ama bu yıl piyasada domatesin az olmasından dolayı fiyatlar

düşmek yerine daha da artacak. Bunun için salça yapacak olanların bir an önce domateslerini
almaları daha iyi olur ”şeklinde konuştu.
El yapımı salçaların hazır salçalara göre daha sağlıklı olduğunu söyleyen Doğanay: “Piyasada
çok fazla hazır salça var. Ama bu salçaların çoğunun yapımı sağlıklı ortamlarda olmuyor.
Bundan dolayı da sağlık açısından tehlikeliler. El yapımı salçalar ise insanlar kendileri
yiyeceği için özenerek yapıyorlar. El yapımı salçaların lezzetleri de hazır salçalara göre çok
daha güzeldir. El yapımı salçanın en fazla 3 günlük bir zahmeti, 3 gün sonrasında insanlar bir
yıllık salçalarını rahatlıkla yapabiliyorlar. El yapımı salçalar ekonomik olarak da hazır
salçalara göre çok ucuza geliyor. 100 kg domates alan bir kişi ortalama 35 kg salça elde
ediyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8554.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

1.Komando Tugayı’nda Yemin Töreni Heyecanı
Yaşandı
Kayseri 1. Komando Tugayı’nda eğitim gören acemi birlikleri, düzenlenen yemin töreniyle ilk
eğitimlerini tamamladı.
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Kayseri 1. Komando Tugayı General Adnan Doğu Kışlasında acemi birliği eğitimini
tamamlayan 1300 asker ve Türkiye’nin değişik illerinden gelen asker ailelerinin katıldığı
kahraman askerlerin yemin töreni renkli görüntülere sahne oldu.
Yemin töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Sancak yürüyüşünün
ardından askerler komando yemini ettiler. Nizami bir şekilde tören alanına gelen askerler
silah ve bayrağın üzerine el koyarak hep birlikte yemin ettiler. Yemin töreni, acemiliğini
tamamlayan kahraman askerlerin mavi bere giyip gerçekleştirdikleri yürüyüşle son buldu.
Törenden sonra askerler aileleriyle kucaklaştı. Duygulu dakikaların yaşandığı kavuşmada bazı
anneler ve askerler gözyaşlarına hâkim olmadı.
Malatya’dan oğullarının yemin törenine katılan Ferhat Koca, oğullarını bu elbise içinde
görmekten gurur duyduğunu belirterek:” Her babanın hayali oğullarını asker ocağında
görmektir. Çok şükür bu hayalim gerçekleşti. Oğlumdan bu ilk ayrılığımızdı. Çok üzüldük
ama bu halini görmek her şeye değer. Kamuflaj oğluma çok yakışmış” seklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8555.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Gençler Ülkemizin Geleceğidir
AİLELER ÇOCUKLARININ YÜREKLERİNE DOKUNSUNLAR… Himaye Madde
Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Sayın Hülya TURHAN İle Dernek
Çalışmaları İle İlgili Röportaj Yaptık.
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A.Ö: Himaye Derneği hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
H.T: Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği 5 ay önce gençlerimizi
uyuşturucu tuzağına karşı korumak ve bilinçlendirmek adına kuruldu. Kısa zamanda çok
aileye ulaştık. Dernek üyelerimiz çok özverili davranıyorlar bu konuda. Çünkü gençlerimiz
ülkemizin geleceğidir.
A.Ö: Kuruluş amacınızdan bahseder misiniz?
H.T: Kuruluş amacımız gençlerimizi düştükleri bu tuzaktan kurtarmak ve daha sağlıklı
nesiller ve geleceğimiz için güzel bir ortam hazırlamak olacak inşallah.
A.Ö: Dernek olarak kuruluşunuzdan bu güne kadar neler yaptınız?
H.T: Kuruluşumuzdan bu yana birçok kurumu ziyaret ettik. Bunların arasında halk sağlığı,
narkotik şube, valilik, amatem ve sosyal yardımlaşma gibi resmi kurumları ziyaret edip fikir
alış verişi ve neler yapabilir konularında sohbetler gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra sürekli üye
kayıtlarımız ve yeni gelen öğrencilerimiz de oldu. Onlarla neler yapabilir, nasıl yardımcı
olmalıyız konulu bilgilendirme sohbetleri yaptık.
A.Ö: Yapmayı planladığınız ne tür çalışmalar var? Yaşadığınız zorluklar nelerdir?
H.T: Yapmaya düşündüğümüz çok şey var açıkçası bunları affınıza sığınarak gelecek
günlerde bir program halinde sunmak istiyorum. Şu an en büyük sıkıntımız yer konusu. Bizim
için madde bağımlılığı denenince insanlar farklı bir gözle bakıyorlar. Bize kiralık bile olsa bir
yer vermek istemiyorlar açıkçası. Bu da bizi çok üzüyor. İlk önce yer konusunu çözmemiz
gerekiyor Ali Hocam. Bunun akabinde ise İl Milli Eğitim ve Narkotik Şube ile işbirliği
içerisinde bilinçlendirme, aile ve okul konularında seminerler düzenleyip velilerimizi ve
çocuklarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.
A.Ö: Gençlik ve aile konusundaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
H.T: Gençlik geleceğimiz için çok önemli. Eğer şimdi gençliğimize sahip çıkmazsak ileride
ne gençliğimiz ne de geleceğimiz kalacak. Çünkü Kayseri’de gördüğüm durum vahim.
Konuştuğum her 20 gençten 12’si mutlaka uyuşturucu kullanıyor. Aslında şöyle söyleyeyim.
% 80 kullanıcı var ve birçoğu da gizliyor. Aileler çok bilinçsiz ve ilgisiz. Ben buradan ailelere
seslenmek istiyorum. Çocuklarımızın maddi konuda her şeyini eksik etmemek daha doğrusu
bir dediğini iki etmemek sorumluluğumuzu ve üzerinize düşeni yaptığımız anlamına
gelmiyor. Gerçekten çocuklarımız büyük bir manevi boşluk içinde. Onlarla konuşsunlar bir
şeyleri paylaşsınlar. Çocuklarının yüreklerine dokunsunlar rica ediyorum.
A.Ö: Uyuşturucu maddelerle mücadele konusunda neler söylemek istersiniz?

H.T: Bu konuda halkımızdan gerçekten destek bekliyoruz. Çocuklarımızın beynini bedavaya
kullanıyorlar paramızı ve canlarımızı evlatlarımızı elimizden alıyorlar. Şuan kullanılan çok
sayıda uyuşturucu var. Bazı uyuşturucu maddeler çok ucuz ve ulaşmaları da çok kolay. Sizin
yıllarca emek verdiğiniz evladınızı elinizden çok kolay alabilirler. Bu yüzden lütfen dikkat
edelim. Diğer taraftan bu konuda devletimizce çok iş düşüyor. Daha caydırıcı ve daha büyük
cezai yaptırımlar konulmalı ve rehabilitasyon merkezleri olmalı. Üç gün önce Ankara'dan bir
anne aradı ve evladını kurtaracağı bir merkez istiyor. Var olan birimlere 4 ya da 5 aydan önce
gün alamıyorsunuz. Ha bunlar çözüm mü hayır. Ahlâki değerler içinde yetiştireceğimiz
çocuklarımızla daha kökten ve kalıcı çözüm olacaktır diye düşünüyorum.
A.Ö: Ailenin korunmasında neler yapılmalıdır?
H.T: Ailenin korunmasında yine anne ve babalara çok iş düşüyor. Evlendireceğimiz kızımıza
ya da oğlumuza en ufak bir sıkıntıda boşan demek yerine daha güzel ve yaptırımı yüksek
güzel sözler söylenmeli. Ailenin devamı ve geleceğimiz konusunda bilinçlendirilmeli. Hatta
biraz daha ileriye gidip evlenecek gençlerimize evlenmeden önce seminerler ve brifingler
verilmeli. Bugün evleniyor 5 gün sonra mahkemede neden evlendiğini bile bilmiyor. Bunlar
gerçekten de çok üzücü durumlar. Önceden annelerimizin yaptığı gibi eşler arası saygı ve
sevgi sağlanmalı ve birliktelik korunmalı diye düşünüyorum ki Peygamber Efendimizin
(s.a.v) hadislerinde de bunu görüyoruz.
A.Ö: Dernek olarak gençlerden, ailelerden, yöneticilerden ve toplumdan beklentileriniz
nelerdir?
H.T: Gençlerden özellikle rica ediyorum bu illetten uzak dursunlar. Hayat çok güzel elbette
sıkıntılarımız olacaktır ama bu demek değil ki bu sıkıntılar çözümsüz. Hayır, Allah (c.c) hiç
bir kuluna çekemeyeceği büyük yükler ve sıkıntılar yüklemez. O yüzden maddeye değil
manaya yönelmeliler. Eğer işin içinden çıkamayacakları konuda şüpheleri olursa biz her
zaman yanlarındayız. Ailelere yine tekrar etmek istiyorum çocuklarına sahip çıksınlar.
Yöneticilerden ise bu konuda daha bilinçli daha donanımlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü
yaptırım gücü olamayan her konuda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Cezalar daha da artırılmalı.
Ve toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz Dışarıda başıboş gezen her genç
madde kullanımına açıktır. Bu konuda toplum olarak bilinçlenmeli ve neler yapabiliriz
konusunda ortak platformlar düzenlenmeli. Toplumdaki duyarlı kurum, kuruluşların ve
insanların bize destek olmalarını bekliyoruz.
A.Ö: Çalışmalarınız esnasında karşılaştığınız ilginç olaylar hakkında örnekler vermeniz
mümkün mü?
H.T: Evet çalışmalarımız esnasında çok ilginç diyaloglar ve görüşler çıkabiliyor bana göre en
ilginci ilk karşılaştığımız da çocukların bana anne demeleri. Bu çok hoşuma gidiyor açıkçası.
Hemen hemen hepsinde annem diye kayıtlıdır telefonum.
A.Ö: Röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyor çalışmalarınızda
başarılar diliyorum.
H.T: Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz ve bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum
sayın hocam. Allah yar ve yardımcınız olsun.
Röportaj: Eğitimci Yazar ALİ ÖZKANLI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8556.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Bakan Yılmaz: İşsizliği çözeceğiz
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Türkiye’nin en büyük sorunu olan işsizliği çözeceğiz
inşallah” dedi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı
Dadaloğlu Mahallesi’nde düzenlenen Dadaloğlu Şenlikleri’ne...
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Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Türkiye’nin en büyük sorunu olan işsizliği çözeceğiz
inşallah” dedi.
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu
Mahallesi’nde düzenlenen Dadaloğlu Şenlikleri’ne katılmak için TBMM Başkan Vekili Sadık
Yakut, Vali Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile birlikte
geldi.
Bakan Yılmaz, burada hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sorulan soru üzerine, “Hükümetiniz
62. Cumhuriyet hükümeti, 306 milletvekilinin güvenine mecliste mazhar oldu. İnşallah 2023
hedeflerimiz var. Türk halkına layık bir Türkiye’yi oluşturacağız. Daha özgür, daha müreffeh
ve daha zengin bir Türkiye’yi başaracağız. 2023’teki 2 trilyon dolarlık milli hedefi, kişi başına
düşen 25 bin dolar ve 500 milyar dolarlık ihracat. 500 milyar dolar ihracat şu bakımdan
önemli. Bu kadar ihracatı yapabilmek için üretebilmek lazım. Üretebilmek için çok fabrika
yapabilmek lazım. Çok fabrika yaptığımız için Türkiye’nin en büyük sorunu olan işsizliği de
çözeceğiz inşallah. Her eve ekmek girecek, herkesin bir iş kapısı olacak. Dolayısıyla
Türkiye’yi 2023 yılında hak ettiği seviyeye halkımız ile birlikte getireceğiz” dedi.
Bakan Yılmaz, “Haziran ayında seçimimiz var. Allah nasip ederse 2015 seçimini alan 2019’u
da alır, 2023’ü de hepimiz yüz akıyla görürüz diye düşünüyorum. Ülkemize, milletimize
hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu hükümetten beklentisi olanlar 77 milyon Türk halkı ile de
sınırlı değil. Bütün mazlum milletler ve kültür coğrafyamızda 7iklimdeki bütün insanların
beklentisi Türkiye. İnşallah Türkiye zengin ve güçlü olursa, bu zenginlikten ve güçlülükten 7
iklim de huzur duyar. Dalaloğlu’nun güzel bir sözü var, ‘Yalnız taştan duvar olmaz yıkılır.
Koç yiğide emmi dayı el gerek’ işte bu çevremizdeki emmi dayılara el gerek koç yiğit ile işte
o Türkiye’dir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8557.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

