KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.02.2015–08.02.2015
İmam Değillermiş!
Gazetemizin Sabah Gazetesi’ni kaynak göstererek 22.01.2015’te manşetinden yayınladığı
‘Kayseri imamları deşifre edildi’ haberimize konu olan Yahya Karadeniz ve Sıtkı Baş’tan
cevap geldi. Karadeniz ve Baş gönderdikleri cevapta cemaat imamları olduklarını
yalanladılar!
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Gazetemizin Sabah Gazetesi’ni kaynak göstererek 22.01.2015’te manşetinden yayınladığı
‘Kayseri imamları deşifre edildi’ haberimize konu olan Yahya Karadeniz ve Sıtkı Baş’tan
cevap geldi. Karadeniz ve Baş gönderdikleri cevapta cemaat imamları olduklarını
yalanladılar! Sabah gazetesi başlattığı yazı dizisi ile bölge ve il imamlarını deşifre eden bir
dosya açmıştı. İç Anadolu Bölgesi ile ilgili verdiği yazı dizisinde Kayseri’deki cemaat
yapılanmasını da konu almıştı. Kayseri Gündem Gazetesi olarak biz de yayınlanan habere yer
vermiş iddiaları gündeme getirmiştik. Habere göre Paralel yapının Kayseri Bölge Sorumlusu
olarak Yahya Karadeniz ve Kayseri İl İmamı olarak da Sıtkı Baş isimlerine verilmişti. Yahya
Karadeniz ve Sıtkı Baş haber yayınlandıktan sonra gazetemize cevap mektubu yazdılar.
Yazılan cevap mektubunda Karadeniz ve Baş cemaat imamları olduğu yönündeki iddiaları
yalanlıyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11155.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

“Sanatçı Olmak İstiyorum”
Televizyonlarda görmeye alıştığımız sokak müzisyenlerini artık Kayseri sokaklarında da
görmeye başladık. Kayseri sokaklarında bağlama çalıp, türkü söyleyen 4 çocuk babası Yalçın
Kara (34) sanatçı olmak istediğini söyledi.
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Televizyonlarda görmeye alıştığımız sokak müzisyenlerini artık Kayseri sokaklarında da
görmeye başladık. Kayseri sokaklarında bağlama çalıp, türkü söyleyen 4 çocuk babası Yalçın
Kara (34) sanatçı olmak istediğini söyledi. Geçim sıkıntısından dolayı İstanbul’dan
Kayseri’ye gelen Yalçın KARA, çocukluğundan beri çalmaya başladığı bağlama ile Kayseri
sokaklarında geçimini sağlıyor. Esas mesleği seyyar satıcılık olan Kara: “ İstanbul’da
geçinemez oldum. Geçimimi daha rahat sağlama için Kayseri’ye geldim. Burada seyyar
satıcılık yapmaya başladım. Fakat işler son dönemlerde durgunlaştı. Ek bir iş yapmam gerekti.
Bende çocukluğumdan beri bağlama çalar, türkü söylerdim. Bu yeteneğimi değerlendirmek
istedim. Böylece sokaklarda çalmaya başladım. Öğlen saatlerinden akşama kadar çalıp
söylüyorum. Eğer geçimimi sağlamaya devam ede bilirsem Kayseri’de kalıcı olmak
istiyorum” şeklinde konuştu. Sanatçı olmak istediğini belirten Kara: “ Küçüklüğümden beri
bağlamanın ustası olan Neşet Ertaş’ı örnek aldım. Onun gibi çalmaya çalıştım hep. Ailemin
rızkını kazanmak için sokaklarda çalmaya başladım ama sanatçı olmayı çok istiyorum.
Elimden birilerinin tutmasını istiyorum. Neşet usta gibi sahnelerde çalmak en büyük hedefim”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11156.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan
Kayacan’dan Gazetemize Ziyaret
Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan gazetemizi ziyaret ederek 1216 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘’Uluslararası Tarım Fuarı’’ hakkında bilgi
verdi.
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Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan gazetemizi ziyaret ederek 1216 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘’Uluslararası Tarım Fuarı’’ hakkında bilgi
verdi. Gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun ile görüşen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Özkan Kayacan, Dursun’u tarım fuarı hakkında bilgilendirerek müdürlüğün izlediği
politikalar hakkında aktarımlarda bulundu. İkili arasında 12-16 Mart arasında gerçekleşecek
olan ‘’Uluslararası Tarım Fuarı’nın medya sponsorluğunu Kayseri Gündem Gazetesi’nin
yapması konusunda mutabakata varıldı. Medeniyetin Burçları Derneği’nin yürütmüş olduğu
Uluslararası Öğrenciler Akademisi konusunda bilgi alan Özkan Kayacan yapılan çalışmalara
kültürel bir katkıda bulunmak adına Uluslararası öğrencilere tarım fuarında ülkelerini
tanıtabilmeleri için 20 ye yakın stant açma olanağı tanıyacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11157.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

“Artık Sistem Değişikliğine Gidilmeli”
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’deki AK Parti Kadın Kolları İl
Başkanlığı Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "İftiraların da bir haysiyeti var" dedi. AK Parti
Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise, 7 Haziran seçimlerinde başkanlık sistemi
tartışmalarının seçim propagandalarında yer alacağını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Yaşar Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden ile partililer katıldı. Bakan Yıldız kongrede yaptığı konuşmada, “Haziran seçimleri AK
Parti istikrarı ile birlikte bunun uzun yıllara sirayet etmesine dönük gösterge olacak. Her
seçimde olduğu gibi hamdolsun bu seçimin belirleyici rolünü kadınlar oluşturur” dedi. Bakan
Yıldız, “AK Parti döneminde 12 yılda Türkiye büyüdü. Bizim oluşturmaya çalıştığımız birçok
fırsatın yanında birçok gelişmeler sağlandı. Türkiye’nin tehditleri de arttı. 12 yıl önce
olmayan tehditlerin bir kısmı daha da belirginleşti. Yanımızda gördüğümüz dostlarımızın bir
kısmını kaybettik. Bir bayan geldi ve dedi ki, ‘Bütün kızlarımızı, akrabalarımızı evimize
topladık. Bir kadın ‘Aslında Türkiye bereketli bir ülkeydi ve bereketi kaçtı’ demiş. ‘60 milyar
dolar rüşvetten para kaçırdılar. Başta Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu ‘dedi.
‘Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?’ diye sormuş. 60 milyar doları Japonya’ya
götürdüğümüzü ve onlara teklif ettiğimizi, onların kabul etmediğini, Singapur’a teklif
ettiğimizi ama Malezya’daki kardeşlerimizin bize yardımcı olduğunu söylemiş bu hanım
kardeşimiz. Uçakların bir bir düşmeye başladığını ve kimsenin bulamayacağını anlatmış.
İftiranın da bir haysiyeti var. Bu kadar haysiyetsizlik, seviyesizlik olabilir mi? Biz insanımızı
önce Allah’ın yarattığı için sonra İslami ve insanı gayelerle seven bir kişiyiz. O demiş ki,
‘Bacım gerçekten mi bunu anlatıyorsun’, demiş ki, ‘İnanın bu böyle.’ İslami
hassasiyetlerimizle alakalı kadın kardeşlerimize büyük görevler düşüyor. Ankara’ya
gönderdiğiniz milletvekili kardeşlerinizin alnı ak, Kayseri’nin caddelerinde siz değerli
kardeşlerimizle alnımızın akıyla yürüyebiliyoruz. Yaklaşan seçimlerde bu teşkilatımızın
milletvekili arkadaşlarımızda yenilenme olacak. Kadının iffetini koruyan AK Parti
hükümetidir. Güzellik yarışmasında kadının iki kaburgasını alanlar, güzellik yarışmalarında
yer almaya çalışıyorlar. Kadın bizim nesnemiz değil, bizim güvencimiz ve iffetimizdir.
Ülkenin kendisidir. Alev Alatlı çıktı Moskova’da bir romanı ile birlikte uluslararası arenada
yer aldı. Entelektüellik, bilimsellik illa bir aykırılık demek değil. Kadınlar AK Parti’nin
vitrinindedir diyenler mahcup oldular. Türkiye’yi tehdit eden ne varsa, o tehditleri
vesayetlerde içinde olmak kaydıyla bunları arındıracağız. Geleceği doğru ortaya koyduğumuz
projelerle milletimizin ümidini yeşerteceğiz. Bunun için haziran seçimlerinde çalınmadık kapı
bırakmayacağız” diye konuştu. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise, “Kadının adı
olan toplumlar ilerleyen toplumlardır. Biz AK Parti olarak kadınlarımızla birlikte hareket ettik
ve aktif olarak çalıştık. Elde ettiğimiz başarılarda kadınlarımızın payı çok büyüktür” dedi.
İşler, “Dinamik güç milletin iradesidir. Milletin iradesi çok önemlidir. Bizim milletimiz 3

Kasım 2002’de sandıkta iradesini ortaya koymuştur. Bizler 3 Kasım’da milletin bize
yüklediği sorumluluğun bilinci ile hareket ettik ve başarıları gerçekleştirdik. Milletin iradesi
ve kredisi de sonsuz değildir. 3 Kasım’da millet bize bir kredi verdi. Bunun neticesinde
çalıştık ve çabaladık. Her alanda devasa devrim yaptık. AK Parti uyuyan devi uyandırdı.
Milletimiz kredisini artırdı. Bizden önceki başarısız aciz siyasetçiler gibi davransaydık bizi de
bu millet bir sonraki seçimde sandığa gömerdi. Biz iktidara geldiğimiz zaman Türkiye’yi
arabaya benzetirsek, Türkiye birinci viteste giden bir araba gibiydi. Böyle bir Türkiye’yi
devraldık. Şu anda arabamızı 3. vitese kadar çıkardık. Türkiye yeni bir döneme girildi 10
Ağustos’ta. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı söz konusu ve yeni bir fiili dönem var. Bu
dönemde inşallah 7 Haziran seçimleri yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları ile
geçecek. Hedeflere ulaşabilmek için bizim süratimizi artırmamız lazım. Türkiye’nin bunun
için yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye’de çarpık bir muhalefet anlayışı var. Ne teklif
ettiysek reddettiler. 7 Haziran seçimlerde Anayasa’yı değiştirecek sayıya ulaşmamız lazım.
Bunu inşallah milletimizin desteği ile yapacağız. Yeni Anayasa ile birlikte başkanlık sistemi
tartışması da gündeme girdi ve seçim kampanyalarında yapılacak. Biz istiyoruz ki güçlü ve
hızlı karar alan Türkiye olsun. Artık sistem değişikliğine gidilmeli. Artık zamanın geldiğini
düşünüyorum. 2015’ten sonra yeni bir döneme girdiğimizi göreceğiz” diye konuştu.
Başkanlık sistemini muhalefetin tartışmak istemediğini söyleyen İşler, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Millete inanmıyorlar, kendilerine güvenmiyorlar. Başkanlık sistemi olursa yüzde
51 oy ile başkan göreve gelecek. İlelebet muhalefette kalmak istemedikleri için başkanlık
sistemini istemiyorlar. CHP ancak koalisyon ortağı olabiliyor. Milletin diliyle konuşmazsanız
ilelebet muhalefette kalmak zorundasınız. Onların güçlü Türkiye diye bir derdi yok. Birileri
Türkiye’nin ilerlemesinden rahatsız oluyor. Bundan dolayı 14 Mayıs önemli bir tarihti.
IMF’ye olan borçlarımızı bitiriyoruz ve sistematik olarak Gezi Parkı olayları ortaya
konuluyor. Şunu bilin ki Gezi olayları Türkiye’yi durdurma operasyonuydu. Eski Türkiye ile
yeni Türkiye arasında pek çok fark var. En önemli fark yeni Türkiye’de iktidar muktedirdir.
Gezi olaylarından netice alamayanlar, 17-25 Aralık olaylarında sonuç almaya çalıştı. Son iki
yılda Türkiye üzerinde olaylar oynanmaya çalışılıyor. AK Parti’den kurtulma çabası içine
girdiler. Milletimizden destek alıyoruz. Onlar millete inanmadıkları için ayak oyunlarıyla
iktidar olmaya çalışıyorlar. 7 Haziran seçimleri son derece önemli. AK Parti’nin 10. sınavını
vereceğiz, yeni bir başbakan ve genel başkan ile vereceğiz. İkincisi 7 Haziran’dan sonra
2019’a kadar seçim yok. Bizim artık zamanı iyi kullanmamız lazım. Bu 4 yılı altın yıl olarak
kabul edip hedeflere ulaşmamız lazım. Kayseri AK Parti’nin kalesi olan illerden bir tanesi.
Artık Kayseri’de hedefimiz yüzde 70’in altına düşmemektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11158.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Bakan Yıldız: “Ham Petrol Fiyatlarında
Kırılmalar Olabilir”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ham petrol fiyatlarında yukarı veya aşağı
doğru kırılmaların olabileceğini belirterek, “Ümit ediyoruz ki çok yüksek bir fiyat kırılması
olmasın” dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ham petrol fiyatlarında yukarı veya aşağı
doğru kırılmaların olabileceğini belirterek, “Ümit ediyoruz ki çok yüksek bir fiyat kırılması
olmasın” dedi. Eneri ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ham petrol fiyatları ile ilgili
olarak, “10 gün öncesine kadar dolar paritesi 2.32’idi, şimdi 2.45’lerde. Ham petrol 48
dolarlar seviyesindeydi, şimdi 53 dolarlar seviyesinde. Hatırlarsanız bunu geçen hafta da
söylemiştik. Vücut direnci düşen bir bünye gibi en ufak gribin, nezlenin tesirli olabileceği bir
dönemdeyiz. Şu anda ham petrol fiyatlarının bu seviyede olduğunu söylemem lazım” diye
konuştu. Bakan Yıldız, “Her an yukarıya doğru veya aşağıya doğru fiyat inmeleri veya fiyat
çıkmaları ile ilgili olarak kırılmalar yaşanabilir. Özellikle ABD’deki denizlerdeki petrol
kuyuları ile alakalı sayının azaltılacağının açıklanması böyle bir çıkışa sebep oldu. Bünye
zayıf olunca dünyada ham petrol ile alakalı her an her iki tarafa doğru da kırılabilir.
Türkiye’nin bu manada hazırlıkları olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar vatandaşımıza
sirayet eden, yansıyan çok önemli indirimler oldu. Ümit ediyoruz ki çok yüksek bir fiyat
sıçraması olmasın. Çünkü son bir hafta içerisinde bildiğiniz gibi yüzde 15.5’lar civarında TL
karşısında ham petrolün fiyatı yukarı çıkmış oldu. Bu şekilde hem enerji sektörünü hem de
piyasayı kontrol etmeye devam edeceğiz” dedi. AK Parti’deki milletvekilliği aday adaylığı
konusunda ise Yıldız, “Yerel yönetimlerle alakalı birçok partide hazırlıklar var. Bizim
MKYK’da alınan en son kararla illerde il genel meclisi üyelerinden, belediye başkanlarından,
belediye meclis üyelerinden istifa etmemeleri ile alakalı karar alındı. Bunun birçok ilde
istisnası olacak. Bu manada biz Kayserimizde iyi ve güçlü bir liste çıkartacağız. Çok farklı bir
yenilenme olacak. Bu bizim, AK Parti’nin dinamizmine, bizden sonraki arkadaşlara geniş bir
alan bırakma açısından faydalı olacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11159.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

BBP Kocasinan, Daşğın’a Emanet
Büyük Birlik Partisi Kocasinan ilçe kongresinde mevcut başkan Emrullah Daşğın yeniden ilçe
başkanlığına seçildi.
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Büyük Birlik Partisi Kocasinan ilçe kongresinde mevcut başkan Emrullah Daşğın yeniden ilçe
başkanlığına seçildi. BBP Kocasinan ilçe kongresine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,
MKYK üyeleri, Kayseri il ve ilçe yöneticileri, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve
partililer katıldı. Kocasinan ilçesi olağan kongresine tek aday olarak giren mevcut başkan
Emrullah Daşğın, güven tazeledi. Yapılan konuşmalarda birlik vurguları yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11160.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Çin Zulmüne Karşı Ayaklandılar
Çin’in Uygur Türklerine karşı uyguladığı zülüm ve idamları protesto eden Kayseri Ülkü
Ocakları üyeleri yürüyüş gerçekleştirdi. Sık sık Çin Hükumeti aleyhine sloganlar atan grup
daha sonra yanlarında getirdikleri Çin bayrağını ateşe verdi.
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Çin’in Uygur Türklerine karşı uyguladığı zülüm ve idamları protesto eden Kayseri Ülkü
Ocakları üyeleri yürüyüş gerçekleştirdi. Sık sık Çin Hükümeti aleyhine sloganlar atan grup
daha sonra yanlarında getirdikleri Çin bayrağını ateşe verdi. Grup adına konuşan Kayseri
Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş, “Yaklaşık 60 yıldır Doğu Türkistan’da Komünist Çin
tarafından 35 milyon Uygur Türküne sistematik olarak baskı, zulüm, işkence politikası
uygulanmaktadır. Kardeşlerimizin evlerinin yakılmakta ve kundaktaki bebekler
öldürülmektedir. 1 milyonlu Doğu Türkistanlı kadın evlerinden alınarak zorla namuslarına el
uzatılmaktadır. Karşı koyan soydaşlarımız ise hapislere atılmakta sorgusuz sualsiz her türlü
işkence yapılarak adeta ölüme terk edilmektedir” dedi. Gümüş, “Bunlardan 367 Uygur Türkü
kardeşimiz Tayland’a sığınmış açlık ve hastalıkla baş başa bırakılmış, kaderlerine terk
edilmiştir. 4 yaşındaki kardeşimiz hastalığından dolayı vefat etmiştir ve Tayland’a gömülmek

zorunda kalmıştır. Buradaki kardeşlerimiz Çin’e teslim edilip burada idamları istenmektedir.
Buradan açıkça ifade etmek istiyorum ki bu zulmün aktörleri kalbi taş kesmiş çevrelerdir”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11161.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Sancaktepe’de Şüpheli Ölüm
Kayseri’de bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu.
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Kayseri’de bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu. Edinilen Bilgiye göre Sancaktepe mahallesi
Akgül sokakta ikamet eden bir şahıs, yakınları tarafından evde baygın şekilde bulundu.
112’ye bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahsın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11162.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Minibüsü Kurşunladılar
Kayseri’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir araç kurşunlandı.
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Kayseri’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir araç kurşunlandı. Edinilen bilgiye
göre, Cumhuriyet meydanı İstasyon caddesi üzerinde bulunan bir minibüs kimliği belirsiz kişi
ya da kişilerce kurşunlandı.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri
minibüs ve minibüse isabet eden kurşunların bir işyerine zarar vermesi üzerine inceleme
yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11163.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Oğlu Tarafından Bıçaklandı
Kayseri’de bir kişi, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklandı.
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Kayseri’de bir kişi, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklandı. Ediilen bilgiye göre Küçük Mustafa
mahallesi Taşkılıç caddesi üzerinde bulunan bir ikamette baba R. D. (55) ile oğlu M. D. (24)
arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M. D., babası R. D.’yi bacağından
bıçaklayarak evden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan R. D. tedavi altına alınırken, polis ekipleri M. D.’yi
yakalamak
için
çalışma
başlattı.
Olay
ile
ilgili
soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11164.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

93 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Kayseri’de 93 yaşındaki kadın şahıs, evinde ölü bulundu.
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Kayseri’de 93 yaşındaki kadın şahıs, evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler
mahallesi Tuna caddesi üzerinde oğlu ile birlikte ikamet eden 93 yaşındaki F. Ç., odasında ölü
bulundu. F. Ç.’nin odasına giren öğlu, annesini yerde baygın şekilde yattığını görünce durumu
sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri F. Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümünün şüpheli görülmesi üzerine polis evde inceleme yaparken, F. Ç.’nin cenazesi ölüm
nedenini belirlemek için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11165.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Park Halindeki Otomobil Yandı
Kayseri’de park halindeki otomobil yandı.
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Kayseri’de park halindeki otomobil yandı. Edinilen bilgiye göre, İnönü Bulvarı üzerinde park
halindeki 38 RT 310 plakalı otomobil aniden alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar
itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi
alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede
söndürülen yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11167.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Metruk Bir Evin Bahçesinde Bir Kişi Ölü
Olarak Bulundu
Kayseri'de 42 yaşındaki bir kişi ölü olarak bulundu.
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Kayseri'de 42 yaşındaki bir kişi ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine
bağlı Şehit Nazımbey Mahallesi'nde metruk bir evin bahçesinde bir kişinin yerde yattığının
ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin yaptığı incelemelerde 42 yaşındaki D.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden D.Ö.'nün cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında, Adli Tıp
Kurumu tarafından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kayserigundem.com/asayis/metruk-bir-evinbahcesinde-bir-kisi-olu-olarak-bulundu-h11168.html

Doğu Türkistanlıların Acı Günü
Doğu Türkistan davasının önde gelen isimlerinden olan Mehmet Cantürk Hoca hayatını
kaybetti.
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Doğu Türkistan davasının önde gelen isimlerinden olan Mehmet Cantürk Hoca hayatını
kaybetti. 1965 yılında Çin zulmünden dolayı Türkiye’ye gelen ve Kayseri’ye yerleşen Doğu
Türkistanlılardan olan Mehmet Cantürk, hayatının son dönemlerine kadar Doğu Türkistan
davasını anlatmak için çalışan bir isimdi. 85 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Cantürk,
Pazartesi ( Bugün) öğle namazına müteakip Kayseri Hunat Camiinde kılınacak cenaze namazı
sonrasında defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11169.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Başkan Çelik,“ Üstün Teknoloji Kullanacağız“
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hayvan ve bitki atıklarını toplayıp hem çevre
temizliği yapacak hem de elektrik üreteceklerini belirterek, yaptıkları teknoloji araştırmasında
Avrupa'dan ileri ölçek ve tekniğe sahip bir sistem belirledikleri söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hayvan ve bitki atıklarını toplayıp hem çevre
temizliği yapacak hem de elektrik üreteceklerini belirterek, yaptıkları teknoloji araştırmasında
Avrupa'dan ileri ölçek ve tekniğe sahip bir sistem belirledikleri söyledi. Başkan Mustafa
Çelik, Almanya’nın Essen kentinde 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen IPM Çiçekçilik,
Tarım, Peyzaj ve Bitki Fuarı’ndan sonra Avrupa’nın en büyüğü olarak bilinen, dünyanın
birçok ülkesinden çok sayıda firmanın da stand açtığı 24. Uluslararası Bremen Biyogaz
Fuarı'nda incelemelerde bulunduklarını kaydetti. Münih, Bremen ve Hamburg başta olmak
üzere 5 şehirdeki biyogazla elektrik üreten tesisleri yerinde gördüklerini vurgulayan Başkan
Çelik, Münih yakınlarında bir belediyenin işlettiği Heidenau Biyogaz Tesisleri'nde yaptığı
açıklamada,"Uzman firmaların yapıp işlettiği biyogaz tesislerini gezdik. Bu tesis; çimen,
mısır, silaj gibi çeşitli bitki atıklarının yanında büyükbaş hayvan atıklarını enerjiye çeviriyor.
Aynı zamanda hem kendi elektriğini üretiyor hem de ürettiği biyogazı doğalgaz şebekesine
basarak birden fazla fonksiyon icra ediyor. Bu bilgi ve tecrübeyi Kayseri’ye yansıtacak,
Avrupa'da gördüklerimizden daha ileri ölçekte ve teknikte bir sistem kuracağız. Hedefimiz;
‘Gelişimde, Değişimde ve Yenilikte Süreklilik sağlayan ilk, yeni ve farklı hizmetleri
şehrimize kazandırmaktır” dedi. Hayvancılık sektörünü Kayseri için büyük bir ekonomik
değer olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Çelik, "Hayvan ve bitki atıklarını toplayıp hem
çevreyi temizleyecek hem de biyogazla elektrik üreteceğiz. Elagöz, Hasanarpa, Akin,
Oymaağaç, Molu ve Beydeğirmeni bölgesinde yoğunlaşan büyükbaş hayvancılık ve
tavukçuluk tesisleri başta olmak üzere atıkların ortadan kaldırılması önemli bir çevre koruma
faaliyeti olduğu gibi ekonomik katkı sağlayacaktır. Bu değeri şehrimize kazandırmak,
üreticilerin sıkıntılarını gidermek, onlara ufuk açmak ve daha hızlı büyümelerini sağlamak
amacıyla Türkiye’deki biyogaz işletmelerini inceledik. Şimdi de benzer tesisleri incelemek
üzere Almanya'da araştırma yapıyoruz" diye konuştu. Başkan Çelik sözlerini şöyle
bitirdi,"Biyogaz, hep düşündüğümüz bir enerji tesisiydi. Bu işi destekleyecek bazı tarımsal
işletmeleri de açacağız. Güneş enerji santralleri gibi yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımlar
yapacağız.
"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11170.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kalem Sohbetlerinde 'Hikayeci Emir Kalkan'
Konuşuldu
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinin düzenlediği “Kalem Sohbetleri”nin ikincisi,
Kayseri Yoğunburç Kültür Evinde yapıldı.
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Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'nin düzenlediği “Kalem Sohbetleri”nin ikincisi,
Kayseri Yoğunburç Kültür Evinde yapıldı. Kayserinin kültür hayatına katkı sağlamak ve

edebiyat sohbeti kültürünü yaymak amacıyla başlatılan kalem sohbetleri, edebiyat
çevrelerinden ve sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. İlk olarak yazar Muhsin İlyas Subaşı
Kalem Sohbetlerinin ele aldığı yazar olurken, bu hafta Kayseri’nin ve ülkemizin usta
hikâyecisi Emir Kalkan sohbetin konuğu ve konusuydu. Programda 'Türk hikayeciliği ve
Emir Kalkan' temalı konuşmalar yapıldı ve katılımcılar Emir Kalkan’ın sanat anlayışı ve
kişiliği hakkında sunumlar yaptı. Programın başkanlığını Selim Tunçbilek yaptı. Tunçbilek,
yaptığı açılış konuşmasında, Emir Kalkan’ın hep mağlupları, ezilenleri anlattığını ifade etti.
Hikayeci İmdat Avşar, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Süleyman Aydın ve
yazarın yakın dostları ve sevenleri insan olarak Emir Kalkan, hikayeci olarak Emir Kalkan
üzerinde durdu. Emir Kalkan’ın iyi bir gözlemci olduğu, karakterlerini gerçek hayattan
seçtiği, eserlerini oluştururken süsten ve sanatkarane üsluptan uzak durduğunu dile getiren
konuşmacılar, Emir Kalkan İstanbul’da olsaydı dünya çapında bir hikayeci olabileceği
görüşünü dile getirdi. Programa, İl Kültür Müdürü ismet Taymuş, ve Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Mustafa Yalçın katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11171.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Genç Kaymek Öğrencileri Aşçı Oldu
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Genç KAYMEK, öğrencilere
sadece derslerinde destek vermekle kalmıyor, onların daha sosyal bireyler olması için de bir
dizi faaliyet gerçekleştiriyor. Genç KAYMEK öğrencileri bu kez KAYMEK kurs merkezine
giderek yemek yapmayı öğrendiler.
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Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Genç KAYMEK, öğrencilere
sadece derslerinde destek vermekle kalmıyor, onların daha sosyal bireyler olması için de bir
dizi faaliyet gerçekleştiriyor. Genç KAYMEK öğrencileri bu kez KAYMEK kurs merkezine
giderek yemek yapmayı öğrendiler. Genç KAYMEK öğrencilerinin katılmış oldukları sosyal
etkinliklere aşçılık eğitimi de eklendi. KAYMEK'in TOKİ'de ki kurs merkezine giden
öğrenciler Aşçılık Kursu Eğitmeni Aslıhan Boğa'dan yemek yapmayı öğrendiler. Çocuklara
daha kolay yapabilecekleri yemekler öğretildi. Genç KAYMEK öğrencileri önce makarna
pişirdiler, ardından da şekerpare tatlısı yaptılar. Yaptıkları yemekleri daha sonra afiyetle yiyen
öğrenciler burada öğrendikleriyle evde annelerine yardımcı olacaklarını belirttiler. KAYMEK
Aşçılık Kursu Eğitmeni Aslıhan Boğa da, sömestr tatili vesilesiyle çocuklara farklı etkinlikler
yaşattıklarını belirtti ve çocukların yemek yaparken çok keyif aldıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11172.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Melikgazi Çiçek Açacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış aylarında her yerin beyaz olduğu
mevsimde Melikgazi Belediyesi olarak ilkbahar dönemi bahçe ve park düzenleme
çalışmalarına başlanıldığını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış aylarında her yerin beyaz olduğu
mevsimde Melikgazi Belediyesi olarak ilkbahar dönemi bahçe ve park düzenleme
çalışmalarına başlanıldığını söyledi. İlçe sınırları içerisinde yer alan park, bahçe, kavşak ve
çiçek havuzlarına ekilmek üzere ilk etapta 125 bin adet mevsimlik çiçek fidesi alınacağını
belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak yapılan planlama ile
2015 yılı ilkbahar döneminde park ve bahçelere ekilecek olan mevsimlik çiçek fidelerinin
alımı için ihale yapacağız. Ayrıca yeni yapılacak parklar içinde 3 ayrı cins çim tohumu da
alacağız. Melikgazi her zaman olduğu gibi ilkbaharı renklere bezenmiş bir çevrede
karşılayacak. Bu yaz aylarında Melikgazi ilçesi çiçek açacak" dedi. Karışık menekşe, mine
verbena, cam güzeli, alev çiçeği, begonya, pervane, vapur dumanı, petunya, tagates, kedi
tırnağı ve mozaik beyaz gibi toplam 16 ayrı mevsimlik çiçek fidesi ile ilçenin çiçek bahçesine
dönüşeceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ihale alınacak olan çiçek fidelerinin
şehri çiçek bahçesine çevireceğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11173.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Dikkat! Tramvay Çalışmayacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından Karayolları Kavşağında gerçekleştirilen alt ve üst geçit
çalışması nedeniyle Raylı Sistem 3-11 Şubat tarihleri arasında Düvenönü-Organize Sanayi
güzergahında hizmet veremeyecek. Raylı sistemle Organize Sanayi istikametine gitmek
isteyenler Düvenönü İstasyonu'ndan otobüs aktarması ile taşınacak.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Karayolları Kavşağında gerçekleştirilen alt ve üst geçit
çalışması nedeniyle Raylı Sistem 3-11 Şubat tarihleri arasında Düvenönü-Organize Sanayi
güzergahında hizmet veremeyecek. Raylı sistemle Organize Sanayi istikametine gitmek
isteyenler Düvenönü İstasyonu'ndan otobüs aktarması ile taşınacak. Trafiği rahatlatmak ve
kesintisiz akmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi tarafından Karayolları Kavşağında
yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle raylı sistem seferleri
Düvenönü-Organize Sanayi arasında bir süre yapılamayacak. 3 Şubat Salı gününden itibaren
11 Şubat tarihine kadar Düvenönü İstasyonundan itibaren Organize Sanayi İstasyonuna kadar
bütün istasyonlar hizmete kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingöl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada trafiğin rahatlaması ve
kesintisiz bir hale gelmesi için gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı oluşacak durumlar
nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirtti. Karayolları Kavşağında yapılan alt
geçidin raylı sistemin altından geçecek olması nedeniyle, alt geçit çalışması için raylı sistem
hattı üzerinde forekazık ve diğer imalatların yapılacağını ifade eden Bingöl, bu çalışmalar
nedeniyle 3 Şubat - 11 Şubat tarihleri arasında raylı sistemin belirtilen kesimde işletmesinin
durdurulması gerektiğini söyledi. Bingöl, "Yolcularımızın İldem - Düvenönü hattında ve
Talas - Meydan arasında raylı sistem ile taşınmasına sorunsuz bir şekilde devam edilecektir.
Ancak, Organize Sanayii ile Düvenönü arasında yolcularımızın taşınması otobüslerle
gerçekleştirilecektir. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı tüm yolcularımızın anlayışını
bekler, çalışmalarımızın en kısa sürede tamamlanması için 24 saat süresince çalışılacağı
hususunu tüm vatandaşlarımıza arz ederiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11174.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Büro Memur-Sen Yetimlere Sahip Çıktı
Büro Memur-Sen ve İHH Kayseri Şubesi tarafından imzalanan protokol sözleşmesi ile Büro
Memur-Sen üyeleri 1 yıl boyunca yetimlere aylık 90 TL verecek.
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Büro Memur-Sen ve İHH Kayseri Şubesi tarafından imzalanan protokol sözleşmesi ile Büro
Memur-Sen üyeleri 1 yıl boyunca yetimlere aylık 90 TL verecek. Bir restoran da düzenlenen
toplantıda, sözleşme hakkında bilgiler veren Büro Memur-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan
Kiniş, "Büro Memur-Sen Kayseri Şubesi olarak İHH ile imzaladığımız protokol kapsamında
tüm yetimlere destek olmaya çalışacağız. Bu bağlamda yetimlerin efendisi olan Peygamber
efendimizin izinden giderek yetim kardeşlerimizin bakımlarını ve masraflarını üstleneceğiz.
İHH’nın tüm yetim programlarına bu anlamda destek olmaya çalışacağız" dedi. İHH Yardım
Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Hatice Kurt ise, "Dünyada ve Türkiye’de mağdur ve
mazlum yetim çocuklarımız var. Birleşmiş Milletlerin verdiği rakamlara göre bunların sayısı
200 milyondur. Bunlar resmi rakamlardır fakat BM bunu düzelterek arka planda bunun 400

milyon olduğunu söylemektedir. Bu kadar yetim çocuklarımız varken bizim bu olaya kayıtsız
kalmamıza imkan yoktur. Hem kendi şehrimizde ve ülkemizde hem de dünyanın dört bir
yanında yetim kalan kardeşlerimize birebir eşleştirme sistemiyle onlara hami bulmaya
çalışıyoruz. Buna biz sponsorluk sistemi diyoruz" ifadelerini kullandı. Kurt ayrıca, "Büro
Memur-Sen'de bu konuda duyarlılık gösterdi ve bu protokolü beraber imzalamayı öngördüler.
Bundan sonra Büro Memur-Sen üyesi olan tüm kardeşlerimiz birer yetime ayda 90 TL’lik bir
yardımla en az bir yıl olmak kaydıyla sahip çıkacaklardır. Yetimlerin hayatlarını iyileştirmek
için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11175.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

AK Partili Kadınlar Başkan Öztürk'ü Ziyaret
Etti
AK Parti Yahyalı Kadın Kolları 18 Ocak'ta yaptıkları kongrede seçilen yeni yönetim kurulu
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Başkan Öztürk, "O gün
kongerimizde beraberdik. Diğer ilçelere göre çok canlı bir kongre yaşadık. Kayseri'deki
dostlarımız da bunu söyledi. Kayseri İl kadın Kolları Başkanı'da Kocasinan Belediyesi'nde
berbaber çalıştığımız kardeşimiz'de Yahyalı'daki kongrenin çok diri geçtiğini belirtti. İnşallah
bu dirilik 7 Haziran' da devam eder" dedi.
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AK Parti Yahyalı Kadın Kolları 18 Ocak'ta yaptıkları kongrede seçilen yeni yönetim kurulu
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Başkan Öztürk, "O gün
kongerimizde beraberdik. Diğer ilçelere göre çok canlı bir kongre yaşadık. Kayseri'deki
dostlarımız da bunu söyledi. Kayseri İl kadın Kolları Başkanı'da Kocasinan Belediyesi'nde
berbaber çalıştığımız kardeşimiz'de Yahyalı'daki kongrenin çok diri geçtiğini belirtti. İnşallah
bu dirilik 7 Haziran' da devam eder" dedi. Başkan Öztürk, belediye olarak üzerlerine düşeni
yapacaklarını, çalışmanın inançlarının bir gereği olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmaların
ve halk memnuniyetinin, önümüzdeki seçimlerde sandığa yansıyacağına inandığını ifade etti.
Başkan Esat Öztürk, "Çalışmak bizden. İnsanlarımız hamiyetperverdir. Yapılan çalışmaları
takdir ederler. Yapılan iyiliği hiçbir zaman inkar etmezler" diye konuştu. AK Parti Yahyalı
Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar'da yaptıkları kongrenin çok coşkulu ve güzel geçtiğini,
olumlu görüşlerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İnşallah bu kongre bizim için,
yönetimimiz için, Yahyalımız için ,vatanımız ve milletimiz için hayırlı olur. Bu dava da varım
diyebilmek, bir adım atmak, bişeyler yapmak çok güzel bir duyguymuş. En azından evde
oturduğunuz zaman bir huzurla bu vatan, millet için bende çalıştım diyebilmek.
Çocuklarımızın geleceği için ufacık bişey yapmak, insan için çok güzel bir duyguymuş. Bunu
tadıyoruz, daha da tadacaz inşaallah. Biz ilk ziyaretimizi size yapalım istedik. Sizin

tavsiyeleriniz, izleyeceğimiz yol hakkındaki söyleyecekleriniz bizim için çok önemli. Sizden
destek ve tavsiye istiyoruz" diye konuştu. 'Ekip ruhu olduğu sürece yapılmayacak,
aşılmayacak hiçbirşey yok' diyen Öztürk, "Yahyalı'mızın altyapısı var. Hepimiz bu kültürde
yetişmiş, bu mana da aile terbiyesini almış insanlarız. Bana zaman zaman Yahyalı'ya gitmişin
ama iyi konsantre olmuşun, iyi de ilçecilik yapıyorsun diyorlar. Ben ilçecilik yapmayada
devam edeceğim. Bizim güzelliğimiz de, özelliğimiz de, kadınımız da, erkeğimiz de farklı.
Ekip ruhu olduğu sürece bu seçimlerde daha güzel bir yere geleceğiz. Tek taşla duvar olmaz
demiş atalarımız. Sadece erkeklerin çalışmasıyla olmuyor. Bayanların ve gençlerin de buna
omuz vermesi lazım. Allah nasip ederse, biz bu ruhu yakaladık. Belki merkez ilçelere ve diğer
ilçelere de örnek olacağız. Bundan hiç bir tereddütüm yok" ifadelerini kullandı. AK Parti
Yahyalı Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kadın Kolları adına Başkan Öztürk'e hediye
takdim etti. Başkan Esat öztürk ise 'Biz Evleniyor muyuz Yoksa Eğleniyor muyuz' adlı kitabı
AK Parti Yahyalı Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyelerine hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11176.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

"Türkiye'de Yaşayan İnsanları Birleştirmenin
Tek Paydası İslamiyet'tir"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski MYK Üyesi Savcı Sayan, Türkiye'de yaşayan insanları
birleştirmenin yolunun İslamiyet olduğunu söyleyerek, "Ağrılı bir Kürt ile Edirneli bir Türk'ü
Atatürkçülük paydasında buluşturamazsınız" dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski MYK Üyesi Savcı Sayan, Türkiye'de yaşayan insanları
birleştirmenin yolunun İslamiyet olduğunu söyleyerek, "Ağrılı bir Kürt ile Edirneli bir Türk'ü
Atatürkçülük paydasında buluşturamazsınız" dedi.
CHP eski MYK Üyesi Savcı Sayan, Kayseri Küçük Millet Meclisi'ne katıldı. Burada konuşan
Sayan, "Ben her zaman söylüyorum. Bunu söylediğim zaman partimden de eleştiri alıyorum.
Türkiye’de yaşayan insanları buluşturmanın ve birleştirmenin tek paydası İslamiyet’tir.
Çünkü Ağrılı bir Kürt ile Edirneli bir Türk'ü Atatürkçülük paydasında buluşturamazsınız. Siz
Tunceli’deki bir alevi kardeşim ile Ağrı’daki bir Türk kardeşimi Alevilik paydası altında
birleştiremezsiniz ama siz Edirne ile Kars'ı ve memleketin 780 bin karesini payda olarak
İslamiyet’e alırsanız burada birleştirebilirsiniz. Bu bizim hepimizin geleceği için çok daha
önemlidir" dedi.
Sayan ayrıca, "Samimiyete inanmayanların da güvencesi olur çünkü huzurlu bir memlekette
yaşayan insanlar gayrimüslim olsa bile huzur içerisinde onlar da huzurlu bir şekilde yaşarlar

ve yaşamlarını sürdürürler. Huzursuz ve birbirine düşmüş bir memlekette ne Müslümanı ne de
gayrimüslimi rahat edemez. Dolayısıyla bu ortak payda olan İslamiyet’in ülkemize yaradığını
gören batılı güçler, sürekli bu paydayı yok etmek için mücadele etmişlerdir" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11177.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Bayan Muhtar Özdemir yine farkını gösterdi.
Kocasinan İlçesi Seyrani Mahallesi muhtarı Gülten Özdemir, geçtiğimiz hafta içinde sömestri
tatiline giren mahalle sakinlerinin ilköğretimde okuyan çocuklarını anneleri ile birlikte,
Erciyes Dağı Kayak ve Kış Sporları Merkezi’ne götürdü. Muhtar Özdemir, ‘’okullarında
başarılı olan öğrencileri takdir ve teşekkür almaları halinde karne hediyesi olarak, Erciyes
Kayak Merkezi’ne götürüp eğlendireceğim sözünü vermiştim, bu sözümü yerine getirdim
dedi.’’
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Kocasinan İlçesi Seyrani Mahallesi muhtarı Gülten Özdemir, geçtiğimiz hafta içinde sömestri
tatiline giren mahalle sakinlerinin ilköğretimde okuyan çocuklarını anneleri ile birlikte,
Erciyes Dağı Kayak ve Kış Sporları Merkezi’ne götürdü. Muhtar Özdemir, ‘’okullarında
başarılı olan öğrencileri takdir ve teşekkür almaları halinde karne hediyesi olarak, Erciyes
Kayak Merkezi’ne götürüp eğlendireceğim sözünü vermiştim, bu sözümü yerine getirdim
dedi.’’ Sabah saatlerinde muhtarlık önüne anneleri ile birlikte gelen çocuklar, yaklaşık 200
kişilik kafile halinde otobüslerle Erciyes Kayak Merkezi’ne hareket ettiler. Oyunlarla ve
şarkılar ile başlayan eğlenceler, otobüs içerisinde seyahat boyunca da devam etti. Erciyes
Kayak Merkezi’ndeki eğlenceler, bu gezi için oluşturulan tertibatla DJ eşliğinde müzik
dinlediler, şarkılar söylediler. Halaylar çektiler, oyunlar oynadılar. Daha sonra Muhtar Gülten
Özdemir’in hazırladığı kızaklar ile kaydılar. Yemek olarak çocuklar ve annelerine muhtar
Özdemir tarafından sucuk-ekmek ve içecek ikramı yapıldı. Çocuklar anneleri ile birlikte
teleferiğe bindiler. Birçoğu hayatlarında ilk kez teleferiğe binen çocuklar ve anneleri
mutluklarını Gülten Özdemir’e sarılarak gösterdiler. Mahallemizin Gülten Ablası… Gün
boyunca çeşitli etkinlikler ile eğlenen çocuklar ve anneleri, akşam saatlerinde otobüsler ile
Seyrani Mahallesi’ne hareket ettiler. Muhtarlık önünde araçtan inen çocuklar ve anneleri yeni
tanıştıkları arkadaşları ile görüşmek istediklerini belirttiler. Hayatlarında ilk kez Erciyes
Kayak Merkezi’ne gittiklerini belirten bazı anneler duygulanarak Muhtar Özdemir’e
sarıldılar. Anneler, çocukları ile birlikte böyle bir faaliyet nedeni ile kendilerine yaşattıkları
mutluluk için Muhtar Gültan Özdemir’e teşekkürlerini belirttiler.

Geziye katılan çocukların hatıra fotoğrafı çektirmeleri ve hep birlikte ‘’ sen bir tanesin
mahallemizin Gülten Ablası’’ tezahüratlarıyla sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11177.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İtfaiye Müzesine Yoğun İlgi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kurulan 'İtfaiye
Müzesi'nde, geçmiş yıllarda itfaiyecilerin kullandığı malzemeler sergileniyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Aytekin Kahraman tarafından kurulan
ve içerisinde 1960'lı yıllara ait fotoğrafların ve Kayserili eski itfaiyecilerin kullandığı
malzemeler bulunan 'İtfaiye Müzesi' vatandaşları ağırlıyor. Müze hakkında bilgiler veren
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Aytekin Kahraman, "Kayseri
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak İtfaiye Müzesi oluşturduk. Bu müzenin
içerisinde geçmişte 1926 yılında ilk tulumba, sirenler, eski itfaiye malzemeleri, itfaiyecilerin
kullandığı baretler ve teknik donanımları sergiliyoruz. Bu sergileme sonucunda da gelen
misafirlerimize ve eğitim verdiğimiz öğrencilerimize bu eşyaları gösteriyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11179.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Sobadan Sızan Gazdan 4 Kişi Zehirlendi
Kayseri'de aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek
hastaneye kaldırıldı.
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Olay, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 60. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
aynı odada kalan baba E.Y., anne A.Y. ve kız çocukları H.Y. ve A.Y. sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlendiklerini fark eden A.Y. durumu 112 Acil sağlık
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, zehirlenen A.Y. ile H.Y.'yi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırırken, baba E.Y. ile A.Y.'de Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık
durumunun
iyi
olduğu
öğrenilirken,
olayla
ilgili
inceleme
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11180.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'da,
Gaziantepspor Maçı Hazırlıkları Başladı
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde
oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.
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Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdüren
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyessporlu futbolcular antrenmana düz koşu yaparak başladı.
Ardından ısınma çalışması yapan oyuncular, antrenmanı kondisyon çalışması ile sürdürdü.
Antrenmanda futbolcular ayrıca topu elle paslaşırken neşeli anlar yaşandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11181.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Tekden Hastanesi Doktorlarından Kaski
Çalışanlarına Eğitim Semineri
Tekden Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. İsmail Ekici ve Diyetisyen Duygu Deniz KASKİ
çalışanlarına eğitim semineri verdi.
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Tekden Hastanesi diyetisyeni Duygu Deniz, KASKİ personeline verdiği eğitim seminerinde
diyabetli olanların ya da insülin direnci olan insanların nasıl beslenmeleri gerektiğinden
bahsetti. Sağlıklı beslenme ve diyet yöntemlerini anlatan Deniz, hastane bünyesinde açılan
Diyabet Takip ve Tespit merkezini anlattı. Deniz ayrıca, sağlıklı ve bilinçli beslenme şekline
sahip olmayan insanların şeker hastalığının tehlikesi altında olduğunu söyledi. Tekden
Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. İsmail Ekici ise, şeker hastalığının sinir sistemine verdiği
zararları ve ortaya çıkan nöropatik hastalıkları anlattı. Şeker yüksekliği sonucunda kas
sisteminin bozulduğunu anlatan Ekici, erken teşhisin öneminden bahsetti. Ekici, “Basit kas
ağrısı yada basit bir uyuşma deyip geçiliyor fakat kökende daha farklı rahatsızlıklar yatıyor”
dedi. Seminer sonunda Dr. İsmail Ekici ve Diyetisyen Duygu Deniz KASKİ çalışanlarının
sorularını yanıtladı. KASKİ Başkan Yardımcısı Mahmut Danacı, Tekden Hastanesi Müdürü
Abidin
Karabulut’a
faaliyetlere
verdiği
katkıdan
dolayı
teşekkürler
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11182.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri’de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Kayseri’de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Zümrüt Mahallesi Okşan Sokak üzerinde bulunan ikametteki 3 kişi,
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan
3 kişiden 2’sinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11183.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Park Halindeki Otomobil Yandı
Kayseri’de park halindeki otomobil yandı.
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Edinilen bilgiye göre, İnönü Bulvarı üzerinde park halindeki 38 RT 310 plakalı otomobil
aniden alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale
etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında otomobilde maddi hasar
meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11184.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İftiranın da bir haysiyeti var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’deki AK Parti Kadın Kolları İl
Başkanlığı Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "İftiraların da bir haysiyeti var" dedi. AK Parti
Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise, 7 Haziran seçimlerinde başkanlık sistemi
tartışmalarının seçim propagandalarında yer alacağını söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Ankara
Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Yaşar Karayel,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile partililer katıldı. Bakan Yıldız kongrede yaptığı
konuşmada, “Haziran seçimleri AK Parti istikrarı ile birlikte bunun uzun yıllara sirayet
etmesine dönük gösterge olacak. Her seçimde olduğu gibi hamdolsun bu seçimin belirleyici
rolünü kadınlar oluşturur” dedi. Bakan Yıldız, “AK Parti döneminde 12 yılda Türkiye
büyüdü. Bizim oluşturmaya çalıştığımız birçok fırsatın yanında birçok gelişmeler sağlandı.
Türkiye’nin tehditleri de arttı. 12 yıl önce olmayan tehditlerin bir kısmı daha da belirginleşti.
Yanımızda gördüğümüz dostlarımızın bir kısmını kaybettik. Bir bayan geldi ve dedi ki,
‘Bütün kızlarımızı, akrabalarımızı evimize topladık. Bir kadın ‘Aslında Türkiye bereketli bir
ülkeydi ve bereketi kaçtı’ demiş. ‘60 milyar dolar rüşvetten para kaçırdılar. Başta Recep
Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu ‘dedi. ‘Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?’ diye
sormuş. 60 milyar doları Japonya’ya götürdüğümüzü ve onlara teklif ettiğimizi, onların kabul
etmediğini, Singapur’a teklif ettiğimizi ama Malezya’daki kardeşlerimizin bize yardımcı
olduğunu söylemiş bu hanım kardeşimiz. Uçakların bir bir düşmeye başladığını ve kimsenin
bulamayacağını anlatmış. İftiranın da bir haysiyeti var. Bu kadar haysiyetsizlik, seviyesizlik
olabilir mi? Biz insanımızı önce Allah’ın yarattığı için sonra İslami ve insanı gayelerle seven
bir kişiyiz. O demiş ki, ‘Bacım gerçekten mi bunu anlatıyorsun’, demiş ki, ‘İnanın bu böyle.’
İslami hassasiyetlerimizle alakalı kadın kardeşlerimize büyük görevler düşüyor. Ankara’ya
gönderdiğiniz milletvekili kardeşlerinizin alnı ak, Kayseri’nin caddelerinde siz değerli
kardeşlerimizle alnımızın akıyla yürüyebiliyoruz. Yaklaşan seçimlerde bu teşkilatımızın
milletvekili arkadaşlarımızda yenilenme olacak. Kadının iffetini koruyan AK Parti

hükümetidir. Güzellik yarışmasında kadının iki kaburgasını alanlar, güzellik yarışmalarında
yer almaya çalışıyorlar. Kadın bizim nesnemiz değil, bizim güvencimiz ve iffetimizdir.
Ülkenin kendisidir. Alev Alatlı çıktı Moskova’da bir romanı ile birlikte uluslararası arenada
yer aldı. Entelektüellik, bilimsellik illa bir aykırılık demek değil. Kadınlar AK Parti’nin
vitrinindedir diyenler mahcup oldular. Türkiye’yi tehdit eden ne varsa, o tehditleri
vesayetlerde içinde olmak kaydıyla bunları arındıracağız. Geleceği doğru ortaya koyduğumuz
projelerle milletimizin ümidini yeşerteceğiz. Bunun için haziran seçimlerinde çalınmadık kapı
bırakmayacağız” diye konuştu. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise, “Kadının adı
olan toplumlar ilerleyen toplumlardır. Biz AK Parti olarak kadınlarımızla birlikte hareket ettik
ve aktif olarak çalıştık. Elde ettiğimiz başarılarda kadınlarımızın payı çok büyüktür” dedi.
İşler, “Dinamik güç milletin iradesidir. Milletin iradesi çok önemlidir. Bizim milletimiz 3
Kasım 2002’de sandıkta iradesini ortaya koymuştur. Bizler 3 Kasım’da milletin bize
yüklediği sorumluluğun bilinci ile hareket ettik ve başarıları gerçekleştirdik. Milletin iradesi
ve kredisi de sonsuz değildir. 3 Kasım’da millet bize bir kredi verdi. Bunun neticesinde
çalıştık ve çabaladık. Her alanda devasa devrim yaptık. AK Parti uyuyan devi uyandırdı.
Milletimiz kredisini artırdı. Bizden önceki başarısız aciz siyasetçiler gibi davransaydık bizi de
bu millet bir sonraki seçimde sandığa gömerdi. Biz iktidara geldiğimiz zaman Türkiye’yi
arabaya benzetirsek, Türkiye birinci viteste giden bir araba gibiydi. Böyle bir Türkiye’yi
devraldık. Şu anda arabamızı 3. vitese kadar çıkardık. Türkiye yeni bir döneme girildi 10
Ağustos’ta. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı söz konusu ve yeni bir fiili dönem var. Bu
dönemde inşallah 7 Haziran seçimleri yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları ile
geçecek. Hedeflere ulaşabilmek için bizim süratimizi artırmamız lazım. Türkiye’nin bunun
için yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye’de çarpık bir muhalefet anlayışı var. Ne teklif
ettiysek reddettiler. 7 Haziran seçimlerde Anayasa’yı değiştirecek sayıya ulaşmamız lazım.
Bunu inşallah milletimizin desteği ile yapacağız. Yeni Anayasa ile birlikte başkanlık sistemi
tartışması da gündeme girdi ve seçim kampanyalarında yapılacak. Biz istiyoruz ki güçlü ve
hızlı karar alan Türkiye olsun. Artık sistem değişikliğine gidilmeli. Artık zamanın geldiğini
düşünüyorum. 2015’ten sonra yeni bir döneme girdiğimizi göreceğiz” diye konuştu.
Başkanlık sistemini muhalefetin tartışmak istemediğini söyleyen İşler, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Millete inanmıyorlar, kendilerine güvenmiyorlar. Başkanlık sistemi olursa yüzde
51 oy ile başkan göreve gelecek. İlelebet muhalefette kalmak istemedikleri için başkanlık
sistemini istemiyorlar. CHP ancak koalisyon ortağı olabiliyor. Milletin diliyle konuşmazsanız
ilelebet muhalefette kalmak zorundasınız. Onların güçlü Türkiye diye bir derdi yok. Birileri
Türkiye’nin ilerlemesinden rahatsız oluyor. Bundan dolayı 14 Mayıs önemli bir tarihti.
IMF’ye olan borçlarımızı bitiriyoruz ve sistematik olarak Gezi Parkı olayları ortaya
konuluyor. Şunu bilin ki Gezi olayları Türkiye’yi durdurma operasyonuydu. Eski Türkiye ile
yeni Türkiye arasında pek çok fark var. En önemli fark yeni Türkiye’de iktidar muktedirdir.
Gezi olaylarından netice alamayanlar, 17-25 Aralık olaylarında sonuç almaya çalıştı. Son iki
yılda Türkiye üzerinde olaylar oynanmaya çalışılıyor. AK Parti’den kurtulma çabası içine
girdiler. Milletimizden destek alıyoruz. Onlar millete inanmadıkları için ayak oyunlarıyla
iktidar olmaya çalışıyorlar. 7 Haziran seçimleri son derece önemli. AK Parti’nin 10. sınavını
vereceğiz, yeni bir başbakan ve genel başkan ile vereceğiz. İkincisi 7 Haziran’dan sonra
2019’a kadar seçim yok. Bizim artık zamanı iyi kullanmamız lazım. Bu 4 yılı altın yıl olarak
kabul edip hedeflere ulaşmamız lazım. Kayseri AK Parti’nin kalesi olan illerden bir tanesi.
Artık
Kayseri’de
hedefimiz
yüzde
70’in
altına
düşmemektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11185.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Doğu Türkistanlıların Acı Günü
Doğu Türkistan davasının önde gelen isimlerinden olan Mehmet Cantürk Hoca hayatını
kaybetti.
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1965 yılında Çin zulmünden dolayı Türkiye’ye gelen ve Kayseri’ye yerleşen Doğu
Türkistanlılardan olan Mehmet Cantürk, hayatının son dönemlerine kadar Doğu Türkistan
davasını anlatmak için çalışan bir isimdi. 85 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Cantürk,
Pazartesi ( Bugün) öğle namazına müteakip Kayseri Hunat Camiinde kılınacak cenaze namazı
sonrasında defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11186.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Büyükşehir'den Tasavvuf Rüzgarı
üyükşehir Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri Mustafa Demirci konseri ile sone erdi.
Tasavvuf Müziğinin ünlü ismi Mustafa Demirci bir konser verdi.
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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı Büyükşehir Belediyesi kültürsanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında da tiyatro, şiir, konser gibi bir dizi
etkinlik gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayının son etkinliğinde Türk Tasavvuf
Müziğinin ünlü ismi Mustafa Demirci'yi Kayserililerle buluşturdu. Şehir Tiyatrosu'nda sahne
alan
Mustafa
Demirci,
tasavvuf
müziğinin
önemli
eserlerini
seslendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11187.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Bu Seçim Türkiye'nin Rotasını Belirleyecek
Demokrat Parti İl Başkanı İsmet Özbakkal, "Bu seçim Türkiye'nin rotasını belirleyecek" dedi.
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"Siyasiler her seçim önemlidir derler. Doğrudur önemli ama bu seçim Türkiye in rotasını
belirleyecek. Vatandaşların kaderini, ülkemizi dünya düzenindeki yerini belirleyecek" diyen
Özbakkal, "Darbeyle gelen Yüzde 10 barajının , seçmenin oylarını mecburi istikamet
göstererek adeta seçmene mahkumsun demesi. Hiç demokratik olmayan ortamla... oyları hak
etmeden almak. Kul hakkına girer. Türkiye in bulunduğu stratejik durum. Dış güçler
tarafından iç savaş ortamının hazırlanması. açıkça görülüyor. Etnik kimlik üzerinden ve din
üzerinden. Cumhuriyeti tartışılır hale getirmek. Sürekli iki kutupluluk yaratmak ülkemiz için
huzur getirmez" diye konuştu. Özbakkal açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Çocuklarımızın
ve gençlerimizin geleceği endişe verici. Yıllar önce yüksek okul okumak kurtarıcı gibiydi. Şu
an ülkemizde okumuş boş işsizler türemiştir. Tarımda ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntılar hat
safhada olup. Sanayici her şeyin ithalatı karşısında rekabet gücü kırık olup. Malını satıp
kazanç sağlayamaz duruma gelmiştir. Asgari ücretli çalışan geçinemiyor. Temel gıda çok
pahalı. Cumhuriyet; dili, bayrağı, marşı ve başkenti, temel nitelikleri ile ülkesi ve milletiyle
bölünemez bütünlüğü ifade etmektedir. Bu durumda cumhuriyet ile sorunu olanların tüm bu
değerlerle sorunlu olduğu görülmektedir. Türkiye’nin zenginliği içinde, taşlara kazınmış
hizmetlere mazhar olan bir geleneğin emanetçisi olarak Demokrat Parti, sözü, yeniden millete
teslim etmek, milletin iradesi ve idaresinde, bu büyük “GEMİ”ye yeni bir ROTA çizmek için
çalışmaktadır. Binlerce yıllık Anadolu ve Trakya tarihi içinde, “Millet Davası”na hizmet
eden, 69 senelik bir geçmişi olmasına rağmen, yaşı insanlığın yaşına eş değer Demokrat
gelenek, Türkiye’nin tarihinden sökülüp atılamayacak. Millet’in sinesinden ve hafızasından
koparılamayacak bir harekettir. Demokrat parti Sorunları çözmek için milletimizin oylarına
talibiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11188.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri'de bir kişi ölü olarak bulundu
Kayseri'de 42 yaşındaki bir kişi ölü olarak bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Nazımbey Mahallesi'nde metruk bir evin
bahçesinde bir kişinin yerde yattığının ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay
yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı incelemelerde 42 yaşındaki
D.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden D.Ö.'nün cesedi, polis ekiplerinin
yaptığı incelemeler sonrasında, Adli Tıp Kurumu tarafından kesin ölüm nedeninin
belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11189.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Ülkücüler Çin Bayrağını Yaktı
Kayseri’de Çin’in Doğu Türkistanlılara yaptığı protesto etmek için toplanan Ülkü Ocakları
Çin bayrağını ateşe verdi.
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Çin’in Uygur Türklerine karşı uyguladığı zülüm ve idamları protesto eden Kayseri Ülkü
Ocakları üyeleri yürüyüş gerçekleştirdi. Sık sık Çin Hükümeti aleyhine sloganlar atan grup
daha sonra yanlarında getirdikleri Çin bayrağını ateşe verdi. Grup adına konuşan Kayseri
Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş, “Yaklaşık 60 yıldır Doğu Türkistan’da Komünist Çin
tarafından 35 milyon Uygur Türküne sistematik olarak baskı, zulüm, işkence politikası
uygulanmaktadır. Kardeşlerimizin evlerinin yakılmakta ve kundaktaki bebekler
öldürülmektedir. 1 milyonlu Doğu Türkistanlı kadın evlerinden alınarak zorla namuslarına el
uzatılmaktadır. Karşı koyan soydaşlarımız ise hapislere atılmakta sorgusuz sualsiz her türlü
işkence yapılarak adeta ölüme terk edilmektedir” dedi. Gümüş, “Bunlardan 367 Uygur Türkü
kardeşimiz Tayland’a sığınmış açlık ve hastalıkla baş başa bırakılmış, kaderlerine terk
edilmiştir. 4 yaşındaki kardeşimiz hastalığından dolayı vefat etmiştir ve Tayland’a gömülmek
zorunda kalmıştır. Buradaki kardeşlerimiz Çin’e teslim edilip burada idamları istenmektedir.
Buradan açıkça ifade etmek istiyorum ki bu zulmün aktörleri kalbi taş kesmiş çevrelerdir”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11190.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

KTO'dan Berna İlter'e Hayırlı Olsun Ziyareti
DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ziyareti öncesinde DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu
üyesi Berna İlter'e KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olan iş
kadını Berna İlter'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kayseri'nin dış ticareti, DEİK
ile işbirlikleri ve DEİK'te Kayserili üye sayısının artırılması gibi konular görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11191.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kadın Muhtardan Mahalle Çocuklarına Kış
Eğlencesi
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Kocasinan İlçesi Seyrani Mahallesi muhtarı Gülten Özdemir, geçtiğimiz hafta içinde sömestri
tatiline giren mahalle sakinlerinin ilköğretimde okuyan çocuklarını anneleri ile birlikte,
Erciyes Dağı Kayak ve Kış Sporları Merkezi’ne götürdü. Muhtar Özdemir, ‘’okullarında
başarılı olan öğrencileri takdir ve teşekkür almaları halinde karne hediyesi olarak, Erciyes
Kayak Merkezi’ne götürüp eğlendireceğim sözünü vermiştim, bu sözümü yerine getirdim
dedi.’’ Sabah saatlerinde muhtarlık önüne anneleri ile birlikte gelen çocuklar, yaklaşık 200
kişilik kafile halinde otobüslerle Erciyes Kayak Merkezi’ne hareket ettiler. Oyunlarla ve
şarkılar ile başlayan eğlenceler, otobüs içerisinde seyahat boyunca da devam etti. Erciyes
Kayak Merkezi’ndeki eğlenceler, bu gezi için oluşturulan tertibatla DJ eşliğinde müzik
dinlediler, şarkılar söylediler. Halaylar çektiler, oyunlar oynadılar. Daha sonra Muhtar Gülten
Özdemir’in hazırladığı kızaklar ile kaydılar.

Yemek olarak çocuklar ve annelerine muhtar Özdemir tarafından sucuk-ekmek ve içecek
ikramı yapıldı. Çocuklar anneleri ile birlikte teleferiğe bindiler. Birçoğu hayatlarında ilk kez
teleferiğe binen çocuklar ve anneleri mutluklarını Gülten Özdemir’e sarılarak gösterdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11192.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri Barosu Staj Eğitim Programları Devam
Ediyor
Kayseri Barosu tarafından düzenlenen staj eğitim programları devam ediyor.
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Kayseri Barosu tarafından düzenlenen staj eğitim programları kapsamında İcra Mahkemeleri
Uygulamaları konusu ele alındı. Programda 1. İcra Mahkemesi Hakimi Muhammet Ataş
tarafından Kayseri Barosu stajyerlerine İcra Mahkemeleri Uygulamaları konusu anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11193.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri, Merit Otel'de kalıyor...
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Kıbrıs'ın en doğal güzellikleri arasında bulunan Merit Otel, müşteri memnuniyeti ile dolup
taşıyor. Kayserililerin tercih ettiği otel olan Merit, yaz sezonuna hazırlanıyor. Kayserili
yatırımcı Mustafa Tarık Aydemir, Kayserililerin Kıbrıs'ta Merit Otel'i tercih ettiğini, doluluk
olarının her yıl dahada arttığını söyledi. Kıbrıs'ın en güzel yerlerinde yer alan Merit Otel'in
Kayserililer tarafından tercih edilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade eden Aydemir, "tek
sıkıntı uçak seferlerinin yetersiz olmasıdır.Kıbrıs'a gelen Kayserililer, uçak sıkıntısını her
zaman dile getirmişlerdir. Gerçekten de uçak seferlerinin Kayseri'de sıklıkla yapılamaması

üzücü taraftır.Kayserililerin ilk tercihi haline gelen Merit Otel, hem yaz hem kış
sezonlarındatercih edilen yerlerden birisidir.Bu yaz yine dolu dolu bir sezonun geçeceği
sinyalleri şimdiden veriliyor. Kayseri başta bir çok ilden rezervasyon yapılmaktadır."diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11194.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri'li Hentbolcular Milli Takımda
Kayseri Hentbol Analig Kız ve Erkek Takımından toplam 7 sporcu Ankara'daki müsabakalar
sonunda Milli Takım Kampına çağrıldı.
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21-23 Ocak 2015 tarihlerinde Ankara'da yapılan Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi
müsabakalarında Kayserili sporcular zirve yaptı. Müsabakalarda erkek takımı gruptan birinci
çıkarken kız takımı da gruptan ikinci çıkmayı başardı. Analig Hentbol müsabakalarında
performanslarıyla göz dolduran dördü erkek olmak üzere toplam 7 Kayseri'li sporcu, Haziran
2015 te yapılacak olan U-15 Hentbol Milli Takım Kampına çağrıldı. Kayseri Bölge Hentbol
Antrenörü Levent Kaya konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Sporcularımız alt
yapımızdan yetişen ve dört senedir birlikte çalıştığımız oyuncular. Uzun soluklu ve özverili
çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık, sporcularımız daha yolun başındalar ve Milli
Takım seçmeleri de onlar için çok önemli birer vitrin olacak” dedi. Erkekler takımından
Toygar Özkan, Mehmet Şanalan, Ömer Dindar, Kahraman Karadavut Milli takım kampına
çağrılırken, kız takımından da Sevgi Kartal ve Melike Malçok çağrıldı. (YÇ-AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11195.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayserili Gülbahar Türkiye Şampiyonu Oldu
Sakarya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda Kayseri'li Gülbahar
Gözütok +47 kg'da Türkiye Şampiyonu oldu.
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En son Erzurum'da yapılan 11.Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası'nda da Şampiyon
olarak adından sıkça söz ettiren kareteci Gülbahar Gözütok, Sakarya'dan da eli boş
dönmeyerek +47kg da Altın Madalya'nın sahibi oldu. +47 kg nun değişmez ismi Kayseri'li
Gülbahar Gözütok bu derecesiyle de Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kayseri
Bölge Karate Antrenörü Tekin Balkaya ile çalışan Gülbahar Gözütok'unTürkiye Minikler ve
Yıldızlar Karate Şampiyonası hazırlıkları devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11196.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Hayatını Kaybeden Doğu Türkistanlı Alim
Mehmet Cantürk, Defnedildi
Kayseri'ye ilk gelen Doğu Türkistanlılardan olan ve hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden
Alim Mehmet Cantürk, son yolculuğuna uğurlandı.
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Hunat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri İsmail Tamer ve Yaşar Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, MHP İl Başkanı Mete Eke ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Cantürk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri
Mezarlık'ta toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11197.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş'in Acı
Günü
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş'in vefat eden kayınbabası Şuayip
Adıgüzel, son yolculuğuna uğurlandı.
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Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş'in kayınbabası Şuayip Adıgüzel, tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adıgüzel, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, AK Parti Kayseri
Milletvekilleri İsmail Tamer ve Yaşar Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan
ve vatandaşlar katıldı. Adıgüzel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan'a
bağlı Hasancı Köyü'nde defnedildi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11198.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Aldatan karısına kızdı surlara çıktı
Kayseri'de karısı tarafından aldatıldığını öğrenen bir kişi tarihi kale surlarına çıkarak intihar
girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan şahsın yakınları, 'Atla' diyen bir vatandaşı
darp etti.
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Tarihi Kayseri Kalesi'nin Yoğunburç surlarına bir şahsın çıktığı ihbarı sonrasında olay yerine
polis ve 112 ekibi sevk edildi. Surlara çıkan Sinan T., kendisini ikna etmeye gelen polis
ekiplerine, "Ben Azize Meryem'in oğlu Mesihim' diyerek yanına papaz ve bir imamın
getirilmesini istedi. 155 haber merkezinin telefonda görüştüğü Sinan T.'nin ikna edilmeye
çalışılması sırasında meraklı kalabalık olay yerinde toplanmaya başladı. Polis ekiplerinin tüm
uyarılarına aldırış etmeyen meraklı vatandaşlar cep telefonları ile görüntü çekerken, bazı
vatandaşlar da, "Niye polisi ve sağlık ekiplerini meşgul ediyorsun. Bu kadar bekletme
insanları atla" diye seslendi. 155 haber merkezinin telefonda görüştüğü Sinan T.'nin
yakınlarının telefon numaraları alınarak irtibata geçildi ve ikna edilmesi için olay yerine
çağrıldı. Surlarda bulunan Sinan T.'nin olay yerine gelen ağabeyi de gelir gelmez surlara
çıkmak isteyince polis ekipleri ile arasında kısa bir arbede yaşandı. Sinan T.'nin ağabeyi,
"Kardeşim karısı tarafından aldatıldı. Onu öldürecekti ama biz engelledik. Şimdi de kendisine
yediremediği için surlara çıktı" diye konuştu. Sinan T. kale surlarına kendisini aldattığını
iddia ettiği karısının ismini de kale surlarına yazdı. Sinan T.'yi ikna çabaları sürerken bir
vatandaşın, 'Atla' demesine sinirlenen yakınları, bağıran vatandaşı darp etti. Kavga polis
ekiplerinin de araya girmesiyle fazla büyümeden önlendi. Bu sırada olay yerine Sinan T.'nin 6
yaşındaki oğlu da getirildi. Sinan T.'nin oğlu babasını görünce gözyaşlarına boğuldu. Sinan T.
oğlunun olay yerine getirilmesine sinirlenerek, "Oğlumu niye getirdiniz. Bana o kadını
getirin" diye bağırdı. Sinan T. 3 saat sonra surlardan indirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11199.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat
Bahçesi'nde İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
Verildi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. bünyesinde çalışan Anadolu Harikalar
Diyarı, Beştepeler Mini Hayvanat Bahçesi, Kedi ve Köpek Evleri personelleri Anadolu
Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi içerisinde yer alan Veterinerlik Binası Brifing salonundaki
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katıldı. Spor Etkinlikleri A.Ş. İş Yeri Hekimi Doktor
Cihangir Açık ve İş Sağlığı Uzmanı Ahmet Fevzi Bozkurt tarafından verilen eğitimde Meslek
Hastalıkları, Hayvanat Bahçelerinin kuruluşu ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
konuları işlendi. Eğitimin ikinci bölümünde ise personellerin izlemesi gereken yollar ve
yöntemler anlatıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Kadir Has Kongre Merkezi ve Kadir
Has Stadyumunda yapılacak eğitimler ile devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11200.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Bizler Aza Kanaat Eden İnsanlarız
Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya, pazarlar ve
marketlerdeki fiyat farkı ile ilgili olarak, “Bizler aza kanaat eden insanlarız. Bizim 2,5-3
TL’ye sattığımız domatesler marketlerde 3,5-4-5 TL’ye satılıyor. 4 TL’ye sattığımız biberler
marketlerde 8-10 lira, 1 liraya sattığımız mandalina, portakallar marketlerde 1,5-2 liraya
satılıyor” dedi.
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Meyve, sebze fiyatlarında değinen Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası
Başkanı Zekerya Kaya, “Kayseri’deki sebze, meyve fiyatları yıllardır pazarlarda marketlere
oranla yarı fiyatındadır. Pazarlar günlük tüketim olarak taze, ucuz malların sunulduğu
yerlerdir. Bizler aza kanaat eden insanlarız. Bizim 2,5-3 TL’ye sattığımız domatesler

marketlerde 3,5-4-5 TL’ye satılıyor. 4 TL’ye sattığımız biberler marketlerde 8-10 lira, 1 liraya
sattığımız mandalina, portakallar marketlerde 1,5-2 liraya satılıyor. Neden? Bizler aza kanaat
eden, o gün aldığımız malı satıp evimize ekmeğimizi götüren insanlarız. Pazarlar ile
marketlerdeki fiyat farkı yıllardır var. Bizde bu açıdan sizlere sesleniyoruz ki bizlere önem
verin” diye konuştu. Sebze ve meyve fiyatlarını geçen yıla oranla değerlendiren Kaya, “Geçen
yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı yok. Bugün sattığımız 20-30 çeşit mal içerisinde belki 1-2
üründe fiyat değişikliği olur. O da mevsimsel şartlardan kaynaklanıyor. Yoksa biz pazarcılar
olarak elimizdeki malları halkımıza cüzi miktarda sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Kayseri’de
birinci sınıf kalite sebze ile meyvenin yenilmesi ve vatandaşın meyve sebzeyi eliyle
seçebilmesi için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kaya, “15 gün öncesine varana kadar
Kayseri’ye ikinci, üçüncü kalite mal geliyordu. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız
Mehmet Özhaseki ve Zabıta Daire Başkanımızın gayretleri ile Kayseri’ye birinci kalite mal
gelmeye başladı. İnşallah daha da iyisi gelecek. Artık ikinci kalite gelmiyor mu? geliyor. Biz
buna karşı değiliz ama bizim karşı olduğumuz birinci kalite mal ile ikinci kalite malın karışık
gelmesiydi. Buda yavaş yavaş düzeliyor. Kayseri halkımızın eliyle istediği meyve ve sebzeyi
seçebilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11201.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri'de Bir Kişi Aracın İçinde Ölü Olarak
Bulundu
02 Şubat 2015 Pazartesi 15:55
Kayseri'de bir kişi dün gece aracın içinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Fırat Caddesi'nde 38 HH 195 plakalı otomobilin içinde
bir kişinin hareketsiz vaziyette yattığının ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında
aracın bulunduğu yere 155 ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde,
aracın içinde bulunan 28 yaşındaki İ.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, olayla
ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11202.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Başkan Büyükkılıç Portekiz’de
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından
hazırlanan Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı, Sosyal İçerme Önceliği” kapsamında “İstihdam İçin Koordinasyon ve
Eğitim (İSKEP)” başlığı altında bir proje geliştirildiğini ve uygulamaya başlanıldığını, bu
kapsamda birlik tarafından 10 ilde belirlenen 12 pilot belediye başkanı ile birlikte Portekiz’de
teknik inceleme gezisine iştirak ettiğini söyledi. Avrupa Birliği projesi olarak hazırlanan
proje’nin temel amacının, yoksul ve yoksullaşma riski altında nüfusun yoğun olarak yaşadığı
mahallelerde ikamet eden kişilerin ve dezavantajlı, özel itina gösterilmesi gereken bireylerin
işgücü piyasasına erişiminin teşvik edilmesi ve işgücü piyasalarına erişimlerinin önündeki
engellerin kaldırılmasının sağlanması olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesi olarak,bu proje kapsamında düzenlenen ve 1-7 Şubat Tarihleri arasında
Portekiz’de Lizbon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 5 farklı belediyeye ziyarette bulunarak,bu
belediyelerin sosyal kalkınma projelerini inceleyeceklerini,ayrıca Portekiz Belediyeler
Topluluğu ile resmi bir toplantı gerçekleştireceklerini ve burada da karşılıklı işbirliğinin
geliştirilmesinin sağlanacağını kaydetti. Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirilecek bu
teknik inceleme ziyaretinin çok önemli faydalar doğuracağına inandığının altını çizen Başkan
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak,bu alanda yaptığımız çalışmalar ile ilgili
bir dosya hazırladık ve bu çalışmalarımızı Portekiz’de anlatma fırsatı bulacağız.Karşılıklı
olarak,yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve fikir alışverişinde bulunacağız. Umuyorum
ki, bu ziyaretimiz sonucunda ülkemize çok önemli kazanımlar elde etmiş olarak geri
döneceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11203.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayserispor'da Kupa Hazırlıkları Sürüyor
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 6. Hafta Grup Müsabakası'nda
oynayacağı, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
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Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Hafta'sında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor, müsabakadan
1 puan ile ayrılarak, bir sonraki hafta karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör yardımcısı Cüneyt Dumlupınar yönetiminde yapılan antrenmanda sarıkırmızılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşusu
ile başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top
kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer
grup ise dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Bobo'nun takımdan
ayrı çalıştığı gözlenirken, durumunun hafta sonuna kadar daha iyi olacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11204.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

ERÜ’de Moleküler Genetik Alanında Eğitim
Kursu
Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) tarafından Gen-Kök
Konferans Salonu’nda “Klinisyenler için Moleküler Genetikte Araştırma Yöntemleri Kursu”
düzenlendi.
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2-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kursta klinisyenlerden oluşan kursiyerler
beş gün boyunca genetik ve kök hücre alanında farklı konu başlıkları ile uygulamalı eğitimler
alacaklar. Erciyes Üniversitesi’nde çalışan klinisyenlere özel verilecek olan bu eğitimlerde
“Genetik Terminolojisi, Kandan ve Kemik İliğinden Lokozit İzolasyonu, Kandan ve Kemik
İliğinden DNA ve RNA İzolasyonu, RFLP, RT- PCR, Real Time PCR, DNA Dizi Analizi,
Micro ARRAY” başlıklı konular yer alacak. Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK)
Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul konuşmasında; “Erciyes Üniversitesi bilimsel çalışmalar
kadar, bu bilimsel çalışmaları yapan eğitimli ve nitelikli insan gücüne de ihtiyaç duymaktadır.
Bu eğitimler, ileride yapacağımız birçok bilimsel çalışmanın sağlıklı ilerleyebilmesi için
yapılan bir eğitim kursudur. GENKÖK Merkezi bildiğiniz gibi 3 yıl kadar önce açıldı ve şuan
110 civarında proje ile hizmete devam ediyor. Bu hizmetin daha genişlemesi ve daha
kapsamlı hale getirilebilmesi içinde bizim yetişmiş elemanlara ihtiyacımız var. Bu elemanlar
tabi ki master-doktora yapan elemanlar olabileceği gibi, şuanda profesör ve doçent olmuş ama
genetik alanında ya da kök hücre alanında çalışma yapmak isteyen bilim adamlarına da
ihtiyacımız var. Bu amaçla bugün klinisyenler için moleküler genetik kursu düzenledik. Bu
kurs içerisinde 20 civarında öğretim elemanını seçtik. Bu çalışma grubu her gün öğleden
sonra beş saat kadar bir süre içerisinde hem teorik hem de pratik uygulamalar yapacaklar.
Kurs bitiminde de kursiyerlere kursa katıldıklarına dair sertifikada vereceğiz. Temel amaç bu
kurstaki bilgilerini kullanarak kendi ihtiyaç duydukları ya da ilgi duydukları alanlarda projeler
yapmalarını sağlamak ve teşvik etmek” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11205.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Dağcılar Erciyes'e Tırmandı
Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği 2015 faaliyet programında yer alan 5.Geleneksel Hacılar
Erciyes Kış tırmanışı gerçekleştirildi.

02 Şubat 2015 Pazartesi 16:01

31 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Tırmanışa 128 dağcı katıldı. Tekir Bölgesinde
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Evi’nde toplanan dağcılar 2700 rakımlı
Kamp Merkezi Üst İstasyondaki Dağ Evine hareket ettiler. Yer yer saatte 100 km hıza ulaşan
rüzgara rağmen 2 saatlik yürüyüş sonrası dağcılar, dağ evine ulaştı. Tırmanışa katılan
dağcılardan bir kısmı çadır kurarak geceyi kamp merkezinde geçirdi. Gece dağcılar zirve için
tekrardan tırmanışa geçti. Şeytan deresinde dağcılardan bir kısmı donma tehlikesinden dolayı
geri dönerken, yoğun tipi ve kar yağışına rağmen 55 dağcı zirveye ulaşmayı başardı. Zirvede
İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından dönüşe geçen sporcular akşam vakitlerinde
Erciyes Dağı Kayak Merkezine ulaştı (YÇ-AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11206.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Yahyalı Üniversiteye Hazır
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede yapımı devam eden Yenebilir Enerji ve Tabii
Kaynaklar Meslek Yüksekokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Yahyalı’ya Üniversite
Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Talha Yapıcı ile inşaatları gezen başkan Öztürk,
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. YÜKSEKOKUL İÇİN HAZIRIZ İncelemeler
esnasında açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yüksekokulun
ilçeye kazandırılmasında verdiği emek ve gayretten dolayı Yahyalı’ya Üniversite Yaptırma ve
Yaşatma Derneği Başkanı Talha Yapıcı’ya teşekkür ederek, yüksekokulun açılacağı günü
Yahyalı halkının dört gözle beklediğini söyledi. Başkan Öztürk “Yenebilir Enerji ve Tabii
Kaynaklar Meslek Yüksekokulu muzun eğitim binasının yapımında sona doğru yaklaşıyoruz.
Bunun yanında kültür merkezimiz de haziran ayında hazır olacak. Yahyalı olarak bizim

gayretimiz var, okul binamız yetişmese bile alternatif eğitim binamız ve öğrenci yurdumuz
hazır. İlçe olarak 2015-2016 yılında yüksekokulumuzun açılmasını bekliyoruz. Sayın
Rektörümüz de gayret ederse önümüzdeki eğitim yılında yüksekokulumuz eğitim vermeye
başlayacak. Biz işadamlarımızla, halkımızla, belediyemizle hazırız. Buraya gelecek
öğrencilerimiz barınma konusunda sıkıntı yaşamayacaklar. “ dedi. YÜKSEKOKUL İÇİN
GEÇ KALMAK İSTEMİYORUZ Başkan Öztürk Yahyalı’nın bir enerji üssü olduğunu,
rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik santralleri ve madenleri ile diğer ilçelerden farklı
bir kategoriye girdiklerini, Yahyalı Yenebilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Meslek
Yüksekokulu’nun açılması konusunda geç kalmak istemediklerini belirterek şunları söyledi:
"Biz Derneğimizle, Belediyemizle, İşadamlarımızla, Halkımızla hazırız. Yeter ki Erciyes
Üniversitesi yönetimi okulun eğitime başlaması konusunda sıcak olsun. Belediye olarak yol
yapımı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu
okulumuzda diğer ilçelerdeki okullar gibi sadece okulun adı var olmayacak. Enerji üssü bir
ilçe olduğumuz için, iş konusunda birçok imkânlara sahip olacaklar. Birçok ilde olan özellik
ve güzellikler bu okulda da olacak. Allah nasip ederse öğrencilerin burayı severek ve
isteyerek tercih edeceklerini ümit ediyorum. Okulumuz Yahyalı’mıza eğitim camiamıza
hayırlı uğurlu olsun." BURASI BİR KAMPÜS Yahyalı’ya Üniversite Yaptırma ve Yaşatma
Derneği Başkanı Talha Yapıcı’ da devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Talha
Yapıcı “ Eğitim binamızın inşaatı %60 seviyelerini buldu. Allah nasip ederse haziran ayı gibi
inşaatımız tamamlanmış olacak. Bununla paralel olarak kültür merkezimizin de inşaatı,
lojman ve çevre düzenleme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. 2015-2016 eğitim ve
öğretim yılına inşaatımızı tamamlayarak, öğrenci alma gayreti içerisindeyiz. Bugün Belediye
Başkanımızla beraber buradaki arazi yapısı ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş
alışverişinde bulunduk. Başkanımızın destek ve gayretleriyle çalışmalarımızı tamamlayıp,
Rektörlüğünde uygun görmesiyle öğrenci almayı planlıyoruz. Yahyalı’mıza şimdiden hayırlı
olsun. Yapılan sadece dümdüz bir meslek yüksekokulu değil, eğitim binası, kültür merkezi,
lojmanı ve yurtlarıyla çok güzel bir kampüs niteliğinde olacak. Ayrıca Yahyalı Yenebilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Meslek Yüksekokulu olması da Yahyalı’mız için bir avantaj
olacak.” dedi. Dernek Başkanı Talha Yapıcı okulun inşaatında destek vererek, Yahyalı
Yenebilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Meslek Yüksekokulu’nun Eğitim binasını yapımını
üstlenen Koyuncu Ailesine, Kültür Merkezi binasının yapımını üstlenen enerji firmaları Ayen
Enerji, Bereket Enerji, Derin Enerji, Akfen ve Çimsa Vakfına teşekkür etti. Başkan Esat
Öztürk’te Yüksekokul inşaatının yapımına desteklerinden dolayı Koyuncu Ailesine ve enerji
firmalarına Yahyalı halkı adına teşekkürleri sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11207.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kaleci Agayev Transferi Azeri Basınında Geniş
Yer Buldu
Kayserispor'un 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine kattığı Azerbaycan Milli Takım
Kalecisi Kamran Agayev'in transfer haberleri, Azerbaycan basınında geniş yer buldu.
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Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala, Azerbaycan Milli Takımı'nın başarılı kalecisi
Agayev'i renklerine katan Kayserispor, bu transfer döneminde 7. transferini yaptı. Agayev'in
transfer haberi Türk basınında yeni yeni duyulurken, Azerbaycan basınında geniş yer buldu.
Azerbaycan basınında Agayev transferi için atılan başlıklar şu şekilde: "KAMRAN AGAYEV
KAYSERİSPOR'DA 1 NUMARAYI TAŞIYACAK" "KAMRAN AGAYEV RESMEN
KAYSERİSPOR'DA" "KAMRAN AGAYEV KAYSERİSPOR'A GİTTİ" “KAMRAN
AGAYEV: 'KAYSERİSPOR İLE SÖZLEŞME İMZALADIM'" "KAMRAN AGAYEV:
'KAYSERİSPOR'A
GİDİYORUM'"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11208.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Tüyler ürperten olay
Kayseri'de boş bir araziye terk edilen ve ölen 15 günlük bebeğin vücudunun büyük bir
bölümünün böcekler tarafından yendiği ortaya çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine Bağlı Yakut Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından
siyah bir poşet içinde ölmüş bir bebek cesedi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilen bebeğin cinsiyetinin kız olduğu
belirlenirken, bebeğin vücudunun büyük bir bölümünün böcekler tarafından yendiği ortaya
çıktı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsisi yapılan 15 günlük bebeğin,
annesinin bulunması için polis çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11209.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayserispor'a Azeri Kaleci
PTT 1. Lig'in lideri Kayserispor, Azerbaycan Milli Takımı'nın kalecisi Kamran Agayev ile
2,5 yıllığına anlaştı.
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Kayserispor Basın Sözcüsü Rıfat Pehlivan, Azerbaycan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan
Kamran Ağayev ile anlaştıklarını açıkladı. Agayev futbol oynamaya, okul yılları sırasında
Bereket adlı yerel futbol kulübünde başladı. 15 yaşındayken, Azerbaycan 17 Yaş Altı Milli
Takımı'nın formasını ilk kez giydi. Ardından Shafa Baku takımına katıldı ve 2001'de Vagif
Sadygov'un teknik direktörlüğünde ilk büyük kupasını kazandı. 2004'te PFC Turan Tovuz ile
sözleşme imzaladı ve iki yıl bu takımda forma giydi. Ardından Khazar Lankaran takımına
transfer oldu. 2006-2007 sezonunda, Khazar Lankaran takımıyla Azerbaycan Premier Ligi ve
Azerbaycan Kupası'nı kazandı. Agayev, Azerbaycan Milli Takımı'nda forma giydiği
maçlarda, şimdiye kadar 13 penaltı vuruşunun 10'unu kurtarma başarısı gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11210.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

“İbadet hakkı Cuma Namazı için de gereklidir”
Mazlumder Kayseri Şubesi Başkan yardımcısı Hacı Yakışıklı “ İbadet hakkı Cuma Namazı
için de gereklidir” dedi.

03 Şubat 2015 Salı 10:30

Mazlumder Kayseri Şubesi Başkan yardımcısı Hacı Yakışıklı “ İbadet hakkı Cuma Namazı
için de gereklidir” dedi. Şube binasında yaptığı açıklamada Müslümanların Cuma namazını
rahatlıkla kılabilmesi için Hükümeti göreve davet eden Yakışıklı: “İslamiyet, Hıristiyanlık,
Musevilik ve diğer dinlerin mensuplarının inançlarının emri gereği ibadet yapmaları en doğal
hakları, ibadetten alıkonmaları ise inanma hakkına müdahale olup zulümdür. Hıristiyanlar
hafta sonları kilisede, Museviler havrada topluca ibadet ederler. Onların bu ibadetlerine
kolaylık sağlamak için birçok devlette cumartesi ve pazar günleri hafta tatili olarak kabul
edilmiştir” ifadelerini kullandı. Müslümanların toplu ibadetlerinin camilerde yapıldığını
belirten Yakışıklı: “Cuma Namazı ve Cenaze Namazları topluca yapılması zorunlu olan
ibadetlerdir. Türkiye’de bayram günleri resmi tatil olarak kabul edildiği için Türkiyeli
Müslümanlar Ramazan ve Kurban Bayramı Namazlarını kılmakta herhangi bir sıkıntı
çekmezler. Cuma Namazı da tıpkı Bayram ve Cenaze Namazları gibi topluca kılınması
gereken ve erkekler için zorunlu olan bir namazdır. Ne yazık ki Cumhuriyetin ilanından
bugüne Cuma günleri ve Cuma Namazı vakti devlet kurumlarında mesai günleridir. Devlete
bağlı kurumlardaki amir, memur, işçi, öğretmen ve öğrenciler bu vakitte mesaide oldukları
için üzerlerine farz olan Cuma Namazını eda etmekten mahrum bırakılmışlardır. Bu uygulama
Türkiyeli Müslümanların ibadet etme hakkına yapılan müdahale ve zulümdür” şeklinde
konuştu. Yeni hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Yakışıklı:
“Mazlumder Kayseri Şubesi olarak! Cumhuriyetin ilanından bugüne devam eden, Cuma
Namazı ibadetinden mahrum bırakan hukuki düzenlemelerin bir an önce ortadan kaldırılması,

Cuma Namazını eda etme hakkının vakit geçirmeden Müslümanlara tanınması ve insanımızın
hiçbir endişe duymadan Cuma Namazlarını gönül huzuru içinde kılabilmeleri imkânının
sağlanması için tüm siyasi partileri, TBMM’yi ve hükümeti göreve davet ediyoruz. Konuyla
ilgili hukuki düzenlemelerin bir an önce çıkarılarak yürürlüğe konmasını ve vatandaşın
rahatlatılmasını
bekliyoruz”
dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11213.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri’de Silahlı Yaralama
Kayseri’de silahla yaralanan genç tedavi altına alındı.

03 Şubat 2015 Salı 12:22

Edinilen bilgiye göre Osmanlı mahallesinde meydana gelen olayda, el ve bacağından
yaralanan İ. Y. (24) isimli şahıs, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Ateşli silahla
yaralandığı öğrenilen İ. Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri
hastaneye gelerek inceleme yaptı. Polis, İ. Y.’nin kim ya da kimler tarafından yaralandığını
belirlemek
için
çalışma
başlattı.
Olayla
ilgili
soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11217.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Hayvanat Bahçesinin Yeni Üyesi Yavru Lama
Oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat
Bahçesi’nde, yeni doğan yavru lama ilgi odağı oldu.
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Hayvanat Bahçesi içerisinde yaklaşık 11 boyunca gebelik süreci geçiren Lama’nın, dünyaya
getirdiği yavru lama, Hayvanat Bahçesi’nde özel bakıma alındı. Bir süre müşaade altında
tutulan Lama yavrusu, daha sonra annesinin yanına bırakıldı. Hayvanat Bahçesi içerisinde her
geçen gün hayvan sayısında önemli bir artış olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel, artışın en önemli sebebinin
hayvanların ekolojik dengesine uygun yaşamasından kaynaklandığını söyledi. Üstünel,
”Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı hayvanat bahçesinde her geçen
gün hayvan sayısında önemli bir artış olmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi
de burada misafir ettiğimiz hayvanların kendi ekolojilerine uygun yüksek standartlarda
yaşama imkanı sağlamamızdır” dedi.Yeni dünyaya gelen yavru lamanın durumu hakkında da
bilgi veren Ali Üstünel, “ Bugün yaklaşık 11 aylık gebelik süreci sonucunda dünyaya gelen
bir lama yavrusunun doğumunu kutlamaktayız. 4 ay kadar annesinin bakımına ve beslemesine
ihtiyaç duyacaktır. Bizim için önemli olan konuk ettiğimiz yabani hayvanların üreme eylemi
göstererek buradaki yaşam standartlarının yüksekliğinin ortaya konulması bizi mutlu
etmektedir. Sadece lamalarda değil son 1 yıl içerisinde başta yırtıcılar ve zürafalar olmak
üzere üreme eylemi çok zor olan hayvan türevinden yavru edindik. Bu durum bizim
açımızdan oldukça sevindiricidir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11218.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kültür Sanatta Şubat Ayı
Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri yine dolu dolu geçecek. Önceki
aylarda olduğu gibi Şubat ayında da konser, tiyatro, şiir gibi etkinliklere ünlü sanatçılar
katılacak.
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Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında Şubat ayında 13 ayrı etkinlik
yapılacak. 6 Şubat Cuma günü başlayacak olan etkinlikler çerçevesinde ünlü isimler
Kayserililerle buluşacak. ÖDÜLLÜ AÇILIŞ Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı kültür sanat
etkinlikleri 6 Şubat Cuma günü "Omuzumdaki Melek" adlı oyunla açılacak. Etkinliklerin
açılış gününde bir de ödül töreni gerçekleştirilecek. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi'ni üç ayrı
ödüle layık gören Direklerarası Seyircileri bu ödülleri 6 Şubat Cuma günü saat 19.30'da Şehir
Tiyatrosu'nda verecek. Direklerarası Seyircileri tiyatro sezonunda her hafta büyüklere ve
küçüklere olmak üzere iki ayrı oyunu sahneleyen, dünyada alanında ilk ve tek olan
Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'ni 10 yıldır düzenleyen, Ramazan Etkinlikleri,
Kültür Turu gibi faaliyetlerinde tiyatro gösterileri sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni üç
ödüle layık görmüştü. Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali nedeniyle Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye Direklerarası Seyircilerinin takdir ve
teşekkürlerinin ifadesi olarak "Direklerarası Seyircileri Seçici Kurul Özel Ödülü" takdim

edilecek. Direklerarası Seyircileri ayrıca Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın
sahnelediği "Omuzumdaki Melek" adlı oyuna "Ensamble" (Canlandırmada Bütünlük),
"Balıklar Firarda" adlı oyuna da çocuk oyunları dalında "Yapım" ödülü verecek. DÖRT
AYRI OYUN SAHNELENECEK Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında
Şubat ayında dört ayrı oyun sahnelenecek. Şubat ayının açılış programı olan "Omuzumdaki
Melek" adlı oyunun yanı sıra büyükler için "Aşk Varmış, Aşk Yokmuş" ve "Siyah Pelerinli
Adam" adlı oyunları sahneleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için de "Balıklar
Firarda" adlı oyunu sahneye koyacak. ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER İÇİN GELECEK
Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı etkinliklerinde altı konser yer alıyor. 7 Şubat Cumartesi
günü Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Merkezi'nde sahne alacak. 12 Şubat Perşembe günü Nusret Yılmaz'ın katılacağı Türk Sanat
Müziği konserinin yer alacağı Şubat ayı etkinliklerinde, 17 Şubat Salı günü Büyükşehir
Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği konseri verecek. 21 Şubat Cumartesi günü Aslı
Güngör'ün konuk sanatçı olarak katılacağı Büyükşehir Belediyesi konserler dizisi 27 Şubat
Cuma günü "Amir Ateş" gecesi, 28 Şubat Cumartesi günü ise Reyhan Karaca konseri ile
devam edecek. ŞUBAT AYI KÜLTÜR-SANAT TAKVİMİ TARİH PROGRAM YER SAAT
6 Şubat Tiyatro "Omuzumdaki Melek" Şehir Tiyatrosu 19.30 7 Şubat Erkan Oğur-İ.Hakkı
Demircioğlu Konseri" Kültür Merkezi 19.30 12 Şubat Nusret Yılmaz Konseri Şehir Tiyatrosu
19.30 14 Şubat Tiyatro "Aşk Varmış-Aşk Yokmuş" Şehir Tiyatrosu 19.30 15 Şubat Çocuk
Tiyatrosu "Balıklar Firarda" Şehir Tiyatrosu 13.00 17 Şubat Türk Halk Müziği Konseri Şehir
Tiyatrosu 19.30 20 Şubat Tiyatro "Omuzumdaki Melek" Şehir Tiyatrosu 19.30 21 Şubat Aslı
Güngör Konseri Kültür Merkezi 19.30 22 Şubat Çocuk Tiyatrosu "Balıklar Firarda" Şehir
Tiyatrosu 13.00 23 Şubat Şiir Dinletisi "Şairlere Vefa" Şehir Tiyatrosu 19.30 25 Şubat Tiyatro
"Siyah Pelerinli Adam" Şehir Tiyatrosu 19.30 27 Şubat Amir Ateş Gecesi Şehir Tiyatrosu
19.30
28
Şubat
Reyhan
Karaca
Konseri
Kültür
Merkezi
19.30
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11219.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Pınarbaşı'da 16 Kursiyer Sertifikalarını Aldı
Pınarbaşı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Bilgisayar kursuna katılan
kursiyerlere belgelerini Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Toprak verdi.
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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 160 saatlik Bilgisayar Eğitimi Kursunu
başarı ile bitiren 16 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Başarılı kursiyerleri tebrik
ederek, aldıkları belgelerin bundan sonraki yaşamlarında yararlı olmasını dileyen Müdür
Toprak, “ Özellikle istihdama yönelik olarak çeşitli meslek dallarında kurslar açarak
vatandaşlarımızın meslek edinmelerine katkıda bulunuyoruz. Bundan sonrada Halkımızın

ihtiyaç duyduğu meslek dallarında kurslar açmaya devam edeceğiz" dedi. 16 kursiyere 3 ay
süreyle kurs veren Bilgisayar Öğretmeni Şahin Börklü, çok verimli bir kurs dönemi
geçirdiklerini söyledi. Sertifika töreninde kursiyerler adına söz alan Sıtkı Kılıç “ Bu Kursla
Bilgilerimiz tazelendi, yenilendi. İşlerimizin güzel olması için destekler verildi. Emeği geçen
Hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi. Sertifikaların dağıtımı sonrasında topluca hatıra
fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11220.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Büyükşehir Kaliteden Taviz Vermiyor
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Büyükşehir Belediyesi, Meyve-Sebze Hali'ndeki mal kalitesinin düzeltilmesi için alınan karar
çerçevesinde Hal Kompleksinde geniş kapsamlı bir denetim yaptı. Zabıta Daire Başkanı Ali
Çelebi, denetimler sonucu bozulmuş olan bazı malların imha edildiğini, ayrıca bazı iş
yerlerine toplam 70 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Daire Başkanlığı, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ve Pazarcılar Odası yetkilileri ile Hal
Kompleksindeki komisyoncuların katılımıyla bir dizi toplantı yapmış ve 1 Ocak 2015 tarihi
itibarıyla meyve ve sebzedeki kalitenin artırılması yönünde alınan kararları bildirmişti.
Kayserililerin daha kaliteli meyve ve sebze yiyebilmesi için alınan kararlar çerçevesinde Hal
Kompleksinde detaylı bir denetim yapıldı. Denetimlerle ilgili açıklama yapan Zabıta Daire
Başkanı Ali Çelebi, 5957 Sayılı Hal Kanunu'nun 14. Maddesi uyarınca "Hileli olarak karışık
veya standartlara aykırı mal satışı yapan" 13 firmaya ait 3 bin 285 kg mandalina ve 75 kg
elmanın bozulmuş olmasından dolayı imha edildiğini belirtti. Ali Çelebi ayrıca, "Mallara
ilişkin künyenin malların üzerinde veya kap yada ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla
görülebilecek bir yerinde bulundurulmaması" nedeniyle 9 firmaya 55 bin 515 TL, "Aynı kap
veya ambalaj içine değişik kalitede veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulması"
nedeniyle de 6 firmaya 14 bin 803 TL para cezası uygulandığını söyledi. Çelebi, denetimlerin
zabıta ekipleri tarafından devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11221.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Sahabiye Medresesi’nde Sona Doğru
Kayseri’de bir süre önce restore edilmeye başlanılan Sahabiye Medresesi’nin inşaa
çalışmalarında sona gelindi.
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2014 yılının Ağustos ayında bakıma alınan Sahabiye Medresesi’nin restorasyon çalışmaları 5
ay sürdü. Ağustos ayından bu yana aralıksız süren çalışmalarda, medrese binası’nda bulunan
zarar görmüş taşlar değiştirilerek, yapı temelinin sağlamlaştırıldığı öğrenildi. Medrese
binasının bakıma alınmasıyla, içerisinde bulunan Kitapçılar, prefabrik dükkanların bulunduğu
bir alana taşınmıştı. Restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle, Sahabiye Medresesi
içerisindeki dükkanlarına taşınmaya başlayan kitapçı esnafı, hummalı bir hazırlık sürecine
girdi. Medrese içerisine geri döndükleri için mutlu olduklarını söyleyen , Sahabiye Medresesi
Esnaflarından Esat Ayata, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sayesinde hiç sıkıntı
yaşamadıklarını ifade etti. Ayata, “Ağustos ayının sonu itibariyle başka bir yere taşınmıştık.
Şükürler olsun tadilat bitti. Cumartesinden bu yana da taşınıyoruz. Önümüzde ki cumartesi
günü de açılışımız olacak. Pek bir zorluk çekmedik bize iyi imkanlar sunuldu. Belediyemiz
bize çok yardımcı oldu. Belediye olmasa epey bir sıkıntı çekerdik. Yer gösterdi . Prefabrik
dükkanlar yaptı. İşimize devam ettik. Şükürler olsun. Bir tek taşınma sıkıntımız oldu. Onunda
üstesinden geldik şükür. Birçok değişiklikler yapılmış” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11222.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayserispor Transferlerini Tamamladı
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, 2014-2015 Ara Transfer Dönemi’nin sona ermesiyle
transferlerini tamamladı.
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Ara Transfer döneminin bitmesine saatler kala, Azerbaycan Milli Takım Kalecisi Kamran
Agayev ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Kayseri temsilcisi, Azeri Kaleciyi renklerine katarak
bu dönem 7. Transferini yapmış oldu. Kayserispor bu transfer döneminde, İstanbul
Başakşehirspor’dan Murat Akın’ı, Union Berlin takımından Barış Özbek’i, Eskişehirspor’dan
Kayacan Erdoğan’ı, Adana Demirspor’dan Serdar Kulbilge’yi, Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor’dan Cem Can’ı, Akhisar Belediyespor’dan Çağlar Birinci’yi ve Azerbaycan Milli
Takım Kalecisi Kamran Agayev’i transfer etti. Sarı - kırmızılı takımdan, başka takımlara

transfer olan isimler de, Umut Kaya, Hakan Arıkan, Taner Yalçın ve Mehmet Tatlı oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11223.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Baki Ersoy Mhp İl Başkanlığına Adaylığını
Açıkladı
8 Şubat Pazar günü yapılacak olan MHP 11. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığı için
adaylığı açıklayan Baki Ersoy, iktidar yürüşünde mücadele etmek için göreve talip olduklarını
söyledi.
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Baki Ersoy’un adaylığını açıkladığı toplantıya MHP Kayseri İl Başkanı Mete Eke, ilç
başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Mete Eke, 8 Şubat’ta yapılacak
kongresinin ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Eke, “Bugün burada 8 Şubat
Pazar günü 11. Olağan kongremizde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına adaylığını
koyan eski üniversite başkanımız, eski ocak yöneticiliğini yapmış arkadaşımız ve bizden
önceki yönetimde il başkan yardımcılığını yapan Baki Ersoy kardeşimizi il teşkilatı, ilçe
teşkilatları, Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi camiasının ortak düşüncesi ile aday göstermek
için toplanmış bulunmaktayız" dedi. Başkan Eke, yapılacak olan kongrenin Kayseri'ye ve
partiye hayırler getirmesi temennisinde bulundu. MHP İl Başkanlığı'na aday olan Baki Ersoy,
iktidar yürüşünde mücadele etmek için göreve talip olduklarını açıklayarak, “Hepinizin bildiği
üzere ülkemizi 7 Haziran günü bir seçim beklemektedir. Bu hayati seçim öncesi partimiz
iktidar yürüyüşünde MHP liderine eşlik edecek il ve ilçe teşkilat başkanları seçmek için
kongreler düzenleyecektir. Alınan bu kararlardan sonra, partimiz önce ilçe sonra da il
kongrelerini gerçekleştirmektedir. Bu karar ile kimi yerlerde teşkilatlarımız güven tazelemiş,
kimi yerlerde de kan değişikliği ile 7 Hazirana daha dinç teşkilatlarla katılma fırsatı
bulmuştur" diye konuştu. Ersoy, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu
iktidar yürüyüşünde yanında yer alma, canımızla, kanımızla, gecemizle gündüzümüzle
partimizin en iyi sonucu alması için mücadele etmek amacıyla 8 Şubat Pazar günü
düzenlenecek il kongresinde aday olduğumuzu sizlerin huzurunda tüm Kayseri halkına
duyuruyorum. Ülkemiz AKP ile her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. AKP’nin iktidara
geldiğinden bugüne kadar bakıldığında uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Türkiyemiz her
alanda alarm vermektedir. Ayyuka çıkan yolsuzluk ve rüşvet illeti bunların en önemli
örneğidir. Kayseri’yi layıkıyla yönetemeyen Ak Partililerin oturduklarını sandıkları tahtları
başlarına yıkmak için adayız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11224.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Toplu Taşımada Kayseri Usulü Metrobüs
Kocasinan Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde Kara Yolları Kavşağ'ında
yoğunlaşan çalışmalar çerçevesinde toplu taşımanın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi
pratik bir çözüm buldu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarfından şehir içi trafiğin rahatlatılması için Kocasinan
Bulvarı'nda başlatılan çalışmalar, Kara Yolları Kavşağı'nda yoğunlaştı. Çalışmalar sırasında
Kayseray güzergahındaki toplu taşımanın aksamaması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi
tarafından pratik bir çözüm bulundu. Organize durağı ve Düvenönü durağı arasında
vatandaşlar otobüs ile taşınmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Hayri Naziksoy, "Uygulama başlamadan önce vatandaşlarımıza konuyu duyurduk.
Bu çalışmalarımız 6 gün boyunca sürecek. Okullar açılmadan önce bu çalışmalarımızı
bitirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın her türlü taleplerine açığız" diye
konuştu. Yusuf Kader isimli vatandaş, "Yapılan çalışmadan dolayı Düvenönü ile Organize
Durağı'nı aktarma ile çekiyorlar. İnşallah yapımı biran önce biter" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11225.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Okul Servislerinde Emniyet Kemeri Denetimi
Emniyet Müdürlüğü tarafından, okul servislerinde emniyet kemeri denetimi yapıldığı
bildirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul servis araçları trafik ekiplerimiz
tarafından belirli periyotlarla, farklı yer ve zamanlarda titizlikle denetlenmektedir. Okul servis
araçlarındaki koltukların emniyet kemerli olması ve yolculuk esnasında da kemerlerin
kullanılması yasal zorunluluktur. Denetimler esnasında emniyet kemerinin kullanılmaması
durumunda gerekli işlemler yapılmaktadır. Trafik ile ilgili yapılan eğitim ve seminerlerde
hem öğrencilere hem de servis şoförlerine emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi
verilmektedir" ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11226.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
yapılan çalışmalarda S.T. isimli şahsın uyuşturcu sattığının belirlendiği bildirildi. Yapılan
çalışmalar çarçevesinde M.İ. ve S.Y. isimli şahısların da yakalanarak gözaltına alındığı
kaydedildi. Yapılan soruşturmada “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak”
suçundan işlem yapılan 3 kişinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine
gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11227.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Saray Halı’dan Başkan Cabbar’a Ziyaret
Develi Saray Halı Fabrikası Genel Koordinatörü Nadir Yürüktümen, Saray Halı Genel Müdür
Yardımcısı Yalçın Kaplan ve Makine Enerji Mühendisi Ahmet Çopur’la birlikte Başkan
Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.
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Saray Halı’nın zirai, hayvansal ve halı çalışmaları ile bilgiler veren yöneticiler, önümüzdeki
yaz sezonu ile ilgili projeleriyle ilgili Başkan Cabbar’la istişare de bulundular. Başkan Cabbar
“Develimiz için hayati bir öneme sahip olan Saray Halı Fabrikamızın potansiyelini artırarak
çalışmalarına devam etmesi bizler için çok önemlidir. Bu anlamda elimizden gelen desteği
vereceğimizden şüpheniz olmasın” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11228.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Çürüğün engellenmesinde tek bir yöntem
yeterli değildir
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Yine yeni bir söyleşi ile sizlerle birlikteyiz, farklı ve faydalı bir söyleşi olacağına inanıyorum
çünkü hepimizi yakından ilgilendiren bir konumuz ve konuğumuz var. Hele de konu
çocuklarımızla alakalı ise pür dikkat bu söyleşimizi dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.
Hemen konuğumuzu size takdim ederek başlayalım sohbetimize. Erciyes Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. Salih Doğan bizlerle birlikte hoş geldiniz diyerek başlatalım söyleşimizi.
Hoş bulduk Selda Hanım. **Salih Bey öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben sizinde
söylediğiniz gibi Salih Doğan, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş
Hekimliği Anabilim Dalında öğretim üyesi ve aynı zamanda Anabilim Dalı Başkanı olarak
çalışmaktayım. 1976 Ankara doğumluyum. Diş hekimliği lisans eğitimimi ve Çocuk Diş
Hekimliği alanındaki doktora öğrenimimi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde
tamamladım. Daha sonra Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi
olarak göreve başladım ve Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nın kuruluşunda yer aldım.
**Hemen ilk sorumuzu zaman kaybetmeden size yönelterek başlayalım Salih Bey, Çocuk Diş
Hekimliği Anabilim Dalı’nın kuruluşundan bu güne kadar neler değişti? Personel ve fiziki
imkanlar açısından yetersizliğimize rağmen elimizden geldiğince çok çocuk hastaya yardımcı
olmaya çalıştık. Anabilim Dalı’mız ilk kurulduğu 2010 yılındaki ilk günlerde çok kısıtlı
imkânlara sahipti. Sadece 6 diş hekimi koltuğuna sahiptik ve tek öğretim üyesiydim. Personel
ve fiziki imkanlar açısından yetersizliğimize rağmen elimizden geldiğince çok çocuk hastaya
yardımcı olmaya çalıştık. Şimdiki geldiğimiz noktaya bakacak olursak, yüksek kalitede 30 diş
hekimi koltuğu yanı sıra sedasyon ünitemiz, genel anestezi ameliyathanemiz, sinema ile
konferans odamız, laboratuvarımız ve röntgen ünitelerimizin de bulunduğu çocuklar için özel
olarak dekore edilmiş bir klinikte çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 2012 yılı verilerine göre
kliniğimiz Türkiye’deki diş hekimliği alanında en çok çalışan Çocuk Diş Hekimliği Anabilim
Dalı kliniği olmuşken, 2013 yılında çıtasını daha da yukarıya taşımıştır. **Maşallah gayet
güzel hizmetleriniz olmuş Diş Hekimliği Fakültesi olarak Sevgili Kayserili Hemşerilerimiz
için. Peki, Çocukların diş tedavilerinde korku ve kaygı duygusunu ortadan kaldırmak için
neler yapıyorsunuz? Çocuklar doğaları gereği bilmedikleri ve yabancılık hissettikleri
ortamlarda korku duyarlar Çocuklar doğaları gereği bilmedikleri ve yabancılık hissettikleri
ortamlarda korku duyarlar. Bunun ortadan kaldırılmasında ilk önemli unsur dikkat dağıtıcı
objelerin kullanılmasıdır. Bu nedenle kliniğimize yeni başvuran çocuklar bir dinazor şeklinde
çocuklar için özel olarak üretilmiş diş hekimi koltuğunda muayene edilmektedir. Bu
aşamadan sonra ise yapılacak tedaviler çocuklara özel yaklaşım teknikleri ve davranış
yönlendirme konusunda eğitilmiş diş hekimliği öğrencileri ile klinik hekimleri tarafından
sürdürülmektedir. Tüm bu çabalara rağmen diş tedavisinde başarısız olunduğu durumlarda ve
özel engelli çocuklarda ise çocuğun yaşına ve tedavi planlamasına göre sedasyon veya genel
anestezi altında tedaviler yapılmaktadır. **Sohbetimizin başından beri, Sedasyon ve genel

anestezi altında yapılan tedavilerden bahsettiniz. Bunları kısaca açıklayabilir misiniz?
Günümüzde genel anestezi riskleri teknolojik gelişmelerin de yardımı son derece azalmış bir
uygulama da olsa gerekli olmayan hiçbir hastaya uygulanmamaktadır. Bunlar yaşı çok küçük
olan, davranış yönlendirme tekniklerine karşı başarısız olunmuş uyum sorunu yaşanan
çocuklar ve engelli çocuklarda kullanılan tekniklerdir. Sedasyon uygulaması temelde bilinçli
ve derin sedasyon diye ikiye ayrılır. Bilinçli sedasyon çocukların rahatlatılmasında kullanılan
en hafif ve en az risk içeren anestezi uygulamasıdır. Çocuk bir burun maskesi yardımı ile özel
bir gazı koklarken tüm korku ve kaygılarından kurtulur ve diş tedavilerini mutlu bir şekilde
tamamlatır. Ancak bu yöntem küçük yaştaki çocuklarda ve çok sayıda diş tedavisinin
yapılması gerektiği durumlarda kullanılmaz. Derin sedasyon ise özellikle kısa süreli
tedavilerin tüm yaş gruplarında uygulandığı, damar yolundan özel bir ilacın verilmesi ile
gerçekleştirilen anestezi yöntemidir. Bu yöntemlerin yanı sıra çok sayıda diş tedavisine
ihtiyaç duyulan durumlarda genel anesteziye yani ameliyat uyutmasına ihtiyaç duyarız. Bu
durumda bir çocuğun 20 dişinin tamamı da çürük olsa tek seferde tüm tedavilerin yapılıp
bitirilmesi mümkündür. Günümüzde genel anestezi riskleri teknolojik gelişmelerin de yardımı
son derece azalmış bir uygulama da olsa gerekli olmayan hiçbir hastaya uygulanmamaktadır.
Çünkü biz çocukların diş tedavilerini hekimi ile iyi bir ilişki kurmuş halde koltukta
yapılmasını amaçlamaktayız. **Salih Bey, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nın çalışma
alanını da okurlarımıza tanımlayabilir misiniz? Anabilim Dalı’mızda 0 – 15 yaş aralığındaki
çocukların ağız diş sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici uygulamaları yapılmaktadır. Bu
Anabilim Dalı’mızda 0 – 15 yaş aralığındaki çocukların ağız diş sağlığına yönelik koruyucu
ve tedavi edici uygulamaları yapılmaktadır. Ancak bu yaş grubu olarak verilmesine karşın
hedef topluluk annelerin hamilelik dönemini de kapsamaktadır. Bu şekilde koruyucu
uygulamaların alanı genişletilmesi hedeflenmektedir. Şu anda Kayseri’de hedef çocuk
grubuna yeni yeni ulaşılmaya başlanmışsa da yakın gelecekte bu koruyucu uygulamaların
kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir. Çünkü tedavi ederek toplumun ağız diş
sağlığının tesis edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu hedefe ancak koruyucu
uygulamaların tabana yayılması, bunun yanı sıra sorunların erken teşhisi amacıyla 1 yaşından
itibaren çocukların ağız diş sağlığı durumunun izlenmeye başlanması gerekmektedir. Hali
hazırda devletimiz tarafından yürütülen koruyucu ağız diş sağlığı programı bulunmadığı için
bu görev velilere düşmektedir. Bu nedenle velilerimizin çocuklarını hiçbir diş sorunu
bulunmasa bile en az 6 ayda bir mutlaka diş muayenesine getirmeleri gereklidir. **Yani
burada büyük sorumluluk elbette ki ailelere düşüyor. Çürük oluşumunun engellenmesinde
koruyucu ne tür uygulamalar yapılmaktadır? Gün içerisinde atıştırma şeklinde alınan besin
maddelerinin alım sıklığının azaltılması çürük oluşumunun engellenmesinde önemli bir yere
sahiptir. Çürüğün engellenmesinde tek bir yöntem yeterli değildir. Bu nedenle birçok yöntem
bir arada kullanılmaktadır. Bunların başında flor içeriği diş macunundakinden çok daha fazla
olan flor jel ve cilaların kullanılması gelmektedir. Jel haldeki flor dişler üzerine sürülerek
uygulanırken, flor cila şekli ise özellikle küçük yaştaki çocukların dişlerine sürülen tırnak
ojesine benzer bir maddedir. Bunlar dışında çocuklarda çürük oluşumuna yardımcı olan
şekerli besinlerin tüketilmesinin düzenlenmesi gereklidir. Bu tür besin maddeleri
tüketilmesinden sonra en fazla 30 dakika içerisinde ağız temizliğinin yapılması ve tercihen bu
besinlerin ana öğünlerin sonunda tüketme alışkanlığının çocuklara kazandırılması
gerekmektedir. Gün içerisinde atıştırma şeklinde alınan besin maddelerinin alım sıklığının
azaltılması çürük oluşumunun engellenmesinde önemli bir yere sahiptir. **Merak edilen bir
diğer konu da, diş çürüğü dışında çocukların ağız diş sağlığına yönelik başka ne tür
uygulamalarınız var? Travmatik yaralanmalarda en önemli husus erken müdahaledir Bunların
başında çocukların travmatik yaralanmaları gelmektedir. Bu yaralanmalar sırasında sıklıkla
dişler farklı seviyelerde zarar görebilmektedir. Bu tip bir durumda çocuğun mutlaka bir çocuk
diş hekimi uzmanı tarafından değerlendirilmesi, gerekiyorsa da tedavilerinin yapılması

gereklidir. Travmatik yaralanmalarda en önemli husus erken müdahaledir. Bizim kliniğimizde
sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında bu tür yaralanma vakalarına sıra bekletmeden gün
içinde müdahale edilmektedir. Tedavi sonrasında ise bu şekilde yaralama geçirmiş dişler 3
seneye kadar kontrol altında tutulmaları gereklidir. **Peki, Salih Bey çocuklarda yer tutucu
uygulaması nedir? Birde, ne zaman uygulanmaktadır? Bazen süt dişlerinin tedavileri mümkün
olmadığı durumda erken yaşta çekilmeleri gerekebilmektedir. Bu durumda çekilen dişin
yerinin komşu dişler tarafından kapanmasının neticesinde gelecek olan diş sürememektedir.
Bunun engellenmesi için yer tutucu adı verilen sabit veya takıp çıkarılabilir apareyler şeklinde
yer tutucu uygulamaları yapılmaktadır. Bu apareyler sayesinde çocuğun ileri yaşlarında tel
tedavisi olarak isimlendirilen ortodontik tedavi ihtiyacı ortadan kaldırılmaktadır. **Evet,
gayet güzel ve keyifli bir söyleşi oldu bana göre umarım okurlarımızda büyük bir keyifle
okumuşlardır. Ben kıymetli bilgilerinizi bizimle ve okurlarımızla paylaştığınız için çok
teşekkür ediyorum siz son olarak neler eklemek istersiniz? Bende bizlere bu imkânı
sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum ve çocuklarımıza mutlaka diş fırçalama
alışkanlığını kazandıralım, burada en büyük sorumluluk anne ve babaya düşmektedir
diyorum. **Değerli okurlarımız bu günde geldik bir söyleşimizin daha sonuna bir başka konu
ve konukla yeniden sizlerle olmak dileği ile hoşça kalın. Söyleşi: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11229.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

“Şiiri Çok Hafife Alıyoruz”
Kayseri şair ve yazarlarını ele alacağımız yeni bir söyleşi dizisi başlatıyoruz. Söyleşi
dizimizin ilk konuğu ise Seyit Burhanettin Akbaş… Akbaş, her üç kişiden birinin şair olduğu
bir toplumda şiiri çok hafife aldığımızı söylüyor.
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1965 yılında Kayseri’nin Bünyan ilçesinde dünyaya gelen Akbaş, edebiyat öğretmenliği
yapıyor. Akbaş, ilk şiirlerini de ilk hikayelerini de lise yıllarında yazmaya başlamış. Akbaş,
her üç kişiden birinin şair olduğu bir toplumda şiiri çok hafife aldığımızı söylüyor. Ülkemizde
şair ya da yazar olmanın çok bir öneminin olmadığını düşünen Akbaş: “Biz ne zaman ki
kültür ve sanat faaliyetlerinde öne çıkarız, işte o zaman bu şehirde müreffeh bir toplumun
yaşadığına hükmolunur. Başka bir ölçü yoktur” şeklinde görüşlerini bildiriyor. Akbaş ile ilgili
verdiği bu özet bilgilerden sonra sizi Akbaş ile yaptığımız söyleşiyle baş başa bırakalım:
“Eski siyah beyaz fotoğraflara ilgim var” Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Seyit
Burhanettin AKBAŞ… 1965 yılında Kayseri’nin Bünyan ilçesinde dünyaya geldim. Edebiyat
öğretmeniyim. Bünyan Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde
çalışıyorum. Bugüne kadar ikisi şiir olmak üzere toplam 15 kitabım var. Yıllarca Erciyes TV,
Ehaber TV ve TV1’de televizyon programları hazırladım. Genellikle geziler, kültür ve sanat,

ana konularımızı oluşturdu. Eski siyah beyaz fotoğraflara ilgim vardır. 10 bine yakın eski
siyah beyaz fotoğraf arşivim vardır. Ayrıca fotoğraf sanatına da amatörce ilgi duyarım. “Lise
yıllarımda yazmaya başladım” Yazarlık/şairlik serüveniniz nasıl başladı? İlk şiirlerimi de ilk
hikayelerimi de lise yıllarımda yazmaya başladım. Kızılay’ın açmış olduğu bir hikaye
yarışmasında hikayem birinci olmuştu. Lise 2’ye gidiyordum. Çok mutlu oldum. Sonra birçok
hikaye yazdım ama o yıllara ait hikayelerimi tuttuğum defterimi kaybettim. Durum böyle
olunca çok üzüldüm. Aradan yıllar geçince yeniden hikaye yazmaya başladım. İlk şiirlerim de
bu yıllara dayanır ama şiir konusunda acele etmemek gerekir. Her üç kişiden birinin şair
olduğu bir toplumda şiiri çok hafife aldığımızı düşünüyorum. Lise 2. Sınıftayken Bünyan’da
İbrahim Sümer Ağabeyle birlikte Bünyan’ın Sesi Gazetesini çıkarmaya başlamıştık. Yaklaşık
10 yıl boyunca bu gazete ile meşgul oldum. Lise ve Üniversite yıllarımda ise Erciyes
Dergisinde birçok yazı ve şiirim yer aldı. “O zamanlar okumak büyük heyecandı”
Yazarlık/şairlik serüveninizde sizi etkileyen isimler kimlerdir? Babam Sümerbank
Fabrikasında işçiydi. Yıllarca evimize Tercüman gazetesi girdi. Babam, “gözlerim görmüyor”
bahanesiyle gazetenin köşe yazılarını bana okuturdu. Bir gün lisede kompozisyon dersinde
öğretmenim, benim yazımda geçen bazı kelimelerin altını çizmiş. Bana bu kelimeleri nereden
öğrendiğimi sordu. Nereden öğrendiğimi o an hatırlayamadım ama daha sonra düşündüm ki
gazetenin köşe yazılarını okurken birçok kelimeyi öğrenip kelime dağarcığımı genişletmişim.
İlkokul okumalarımı çok iyi hatırlayamıyorum ama ortaokulda Ömer Seyfettin ve Feridun
Fazıl Tülbentçi okumalarımın bende çok etkili olduğunu bugün daha iyi anlıyorum. Lise
yıllarımda başta Tarık Buğra olmak üzere, Ziya Gökalp’in çizgisi, sonraları Yahya Kemal,
Necip Fazıl derken yelpaze çok genişledi ve farklılaştı. Zaten Edebiyat tahsili yapınca daha da
zenginleşti her şey. Her kesimden hemen hemen kalburüstü birçok yazarı ve şairi okuduk ve
hepsinden de ayrı ayrı zevk aldık. Bugün maalesef o okumaları yapıyoruz desek yanlış olur. O
zamanlar okumak büyük heyecandı. Şimdi o heyecan kayboldu gitti. Neden böyle oldu
bilmiyorum. “Kayseri şehir olarak birinci önceliğimiz” Hangi tür eserleri takip edersiniz?
Özellikle Türk Tarihine, Kayseri Tarihine, Türk Halk Bilimine karşı çok ilgim vardır. Ahmet
Taşağıl Hocanın son yıllarda Göktürk Dönemine ait yaptığı çalışmaları çok etkili buluyorum.
Son yıllarda Anadolu’nun eski tarihine karşı da ilgi duymaya başladım. Soy araştırmaları, eski
Osmanlı kayıtları (kadı sicilleri, beratlar vs) da ilgimi çekiyor. Hey Andon romanımın
konusunu Osmanlı kayıtlarından ve bu alanda yazılmış makale ve kitaplardan yakaladım.
Kayseri zaten şehir olarak birinci önceliğimiz. Kayseri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi,
kitabı ve makaleyi takip etmekle adeta kendimizi görevlendirmişiz. Kitaplığımda en geniş
bölümlerden biri Kayseri bölümüdür. “Yazı, tamamen bir ihtisas alanına benziyor” Yazar/şair,
çalışılarak mı? Yoksa doğuştan kazanılmış bazı yeteneklerle mi olunur? Şairlik başka bir şey.
Şairliğin bence doğuştan gelen tarafı ince ruh halidir. Bu özellik sonradan kazanılmıyor.
Lakin bu ince ruh halinin kelimelere yansıması ise çalışarak oluyor. Yani derinlerde bir yerde
duran cevheri açığa çıkarmak lazım… Bunun için usta malı eserleri çokça okumak lazım.
Geleneğin ne olduğunu fark etmek gerekli… Sonra da bütün bunları bildiğiniz halde
kendinize özgü bir tarz geliştirmek için canla başla çalışmak şarttır. Yazarlık ise daha başka
bir alan… Bu kadar geniş bir sahada her türün yazarlığı da farklıdır. Bir gazetede fıkra
yazarına da “yazar” denir, roman ya da deneme yazan kişiye de yazar denir. Halbuki sanatsal
cümleler üretmek farklıdır. Sanat eseri ortaya koyan kişi sanatçı olarak adlandırılır ki asıl
kalıcı olan da bu tür eserlerdir. Yazı alanı tamamen bir ihtisas alanına benziyor. Yani sizin
cümleleriniz doğuştan bir kabiliyetle gelmez, ancak çok okuyarak ve kelime dağarcığınızı
genişleterek bu işte başarıya ulaşılabilir. “Günümüz dünyasında her şeyi ekonomi belirliyor”
Günümüz dünyasını ve ülkemizin yazar ve şairler için avantajlı ve dezavantajlı yönlerini
sıralar mısınız? Dünyanın başka yerlerinde neler olduğunu bilmiyorum ama ülkemizde şair ya
da yazar olmanın çok bir öneminin olduğunu düşünmüyorum. Günümüz dünyasında her şeyi
ekonomi belirliyor. Şair ve yazarlar yaptıkları işten para kazanamadıkları sürece de herhangi

bir statü kazanmaları imkansız gözüküyor. “Kayseri’nin her devirde kendi yetiştirdiği şair ve
yazarları olmuştur” Kayseri, yazar/şair olabilmek için avantajlı bir ortam sunuyor mu?
Neden? Aslında İstanbul’un “taşra” diye belirlediği her ortamın dezavantaj olduğu bir
gerçektir ama taşrada da adam kıtlığının meydana getirdiği bir ortamda koyunun olmadığı
yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler misali hak edilmemiş unvanlara sahip insanlarla da
karşılaşıyorsunuz. Yani taşra, bazı insanları da hak etmedikleri bir yerlere getirebiliyor.
Kayseri’nin ise her devirde kendi yetiştirdiği şair ve yazarları olmuştur. Kayserili şair ve
yazarları öne çıkaran bir anlayış son yıllarda daha da öne çıkmıştır. Bunun sebebi ise kenti
yöneten idarecilerin yönetim anlayışı ile ilgilidir. Bu şehre kimliğini veren şeyin beton
yığınları veya alışveriş merkezileri vs. olmadığını şehrin yöneticileri anlıyorlar. Biz ne zaman
ki kültür ve sanat faaliyetlerinde öne çıkarız, işte o zaman bu şehirde müreffeh bir toplumun
yaşadığına hükmolunur. Başka bir ölçü yoktur. “Sanat faaliyetleri devletin himayesine
muhtaçtır” Sadece yazar/şairlik yapılarak geçinebilmek mümkün mü? Mümkün değildir.
Çünkü hâlâ kültür ve sanat faaliyetleri devletin himayesine muhtaçtır. Bu durum Osmanlıdan
beri değişmemiştir. Kültür ve Sanat Toplulukları ekonomik olarak kendi ayakları üstünde asla
duramazlar. Halkın her gün ekmek parası kazanmak için hummalı bir çaba harcadığı bir
ülkede belli sanat dallarının dışında bir gelişmenin olması beklenemez. Eğitim seviyemiz ve
eğitim kalitemiz de çok düşük… Hangi ressam, hangi şair, hangi yazar kendi eserlerini
pazarlayarak ekonomik özgürlüğünü ilan edebilir? Çok çok azı… Hatta parmakla
sayılabilecek insanlar dışında bunu başarabilmiş kimseler yok. Taşrada ise böyle bir rüyayı
kimse görmüyor zaten. “Zamanın vereceği hükmü kimse bilemez” Yazar/şair olmak
isteyenlere veya henüz yolun başında olanlara neler tavsiye etmek istersiniz? Eğer yolun
başında iseler hemen dönsünler. Şaka bir yana, bu işi kendi ruhumuzun bir yansıması olarak
görürsek hayal kırıklığına da uğramayız. Şan ve şöhret amaçlı yola çıkanlar çabuk yorulup
tökezleyecekler ama şair ve yazarlığı bir yaşama biçimi kabul edip uzun ince bir yola çıkanlar
başarılı olurlar bana göre. Daha doğrusu başarıyı da bir kenara bırakalım. Çünkü zamanın
kimi kendi çarklarının arasına alıp harcayacağı kimi bir sonraki zamana taşıyacağı bugün için
zaten belli olan bir şey değil. Önemli olan zamana bir iz düşmek diyeceğiz ve bizi insanların
bulabilmeleri için yollara inci mercan dökmeye devam edeceğiz. Gerisi bizim elimizde olan
bir şey değil. Gerisi kaderdir. Sadece bir eseri olan Montaigne’i bugün herkes tanıyor ve
okuyor ama yüzlerce eseri olan birçok yazarı tanımadığımız da aşikardır. O yüzden zamanın
vereceği hükmü kimse bilemez. “Arkadaşlarımızın kitaplarını yine bizler okuyoruz” Son
olarak neler eklemek istersiniz? Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Ders kitapları ile test
kitapları dışında okumayan bir toplumda şair ve yazar olmaktan önce “okur” olmanın önemi
anlatılmalıdır. Kitap satışları hâlâ çok düşük, yazarları ve şairleri, sanatçıları zaten toplum
tanımıyor. Biz okuma işini halka yaymadığımız sürece şair ve yazar yetiştirmenin çok bir
önemi yoktur. Bir yazar arkadaşımızın imza günü oluyor. Gelenlerin çoğu yine şair ve
yazarlar. Arkadaşlarımızın kitaplarını yine bizler okuyoruz. O salonlar gerçek okurlarla
dolmadığı sürece demek ki bizler de aslında bir hayalin peşinde koşuyoruz. Aslında çuvaldızı
kendimize batıracağımız zamanlar da olmalı. Biz de kalitemizi artırmadığımız sürece,
kendimizi sorgulamadığımız sürece niye böyle bir hayalin peşinde koşuyoruz diyebilmeliyiz.
Kitabı devlet bassın, okuru devlet bulsun, parayı devlet versin diyerek şair ve yazar olunursa
sonuç da elbette böyle olacaktır. Şair ve yazarlar “toplumun önde gideni” olma sevdasına
düşmeli öncelikle. Kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeliler ki bir etki alanı oluşturabilsinler.

Türk Edebiyatını ve Dünya Edebiyatını didik didik etmemiş, yaşadığı toplumla ilgili ciddi
gözlem ve analiz gücüne sahip olmayan bir edebiyatçının yaptığı edebiyatın da çerçevesi
elbette çok dar olacaktır. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’ne bu söyleşi dizimizde
yazarlara ulaşmamızda ve koordine çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Söyleşi:
Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h11229.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri’de ‘Alevi Sorunları Ve Talepleri’
ÇALIŞTAYI Kayseri Düşünce Okulu ve Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından ortaklaşa
‘Alevi Sorunları ve Talepleri’ konulu çalıştay yapılırken, çalıştayda konuşan Kayseri Düşünce
Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer, “Gerek alevi açılımı gerekse çözüm süreci
ülkemizin önündeki en önemli hedeftir” dedi.
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Düzenlenen ‘Alevi Sorunları ve Talepleri’ konulu çalıştaya, Kayseri Düşünce Okulu Genel
Koordinatörü Ferhat Akmermer, Stratejik Düşünce Enstitüsü adına Dr. Murat Yılmaz,
İstanbul Hacı Bektaşi Veli Derneği adına Prof. Dr. Haluk Alkan, Liberal Düşünce Topluluğu
adına Arda Çiçek, araştırmacı Hamza Aksüt, Avukat Ferhat Çakır, CHP Milletvekili aday
adayı Feyzullah Keskin, LDT Alevi Bektaşi Araştırma Merkezi Direktörü Şenol Kaluç,
Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği eski başkanı Kenan Akpınar, Hacı Bektaşi Veli Derneği
adına Rüstem Gümüş, Hacı Bektaşi Vakfı Derneği Cemevi Dedesi Ali Doğan, Araştırmacı
Yazar Abbas Tan ve İlim Yayma Cemiyeti adına Hasan Arpacık katıldı. Çalıştayda açılış
konuşmasını yapan Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer,
“Türkiye’nin en önemli ve saygın kuruluşlarından birisi olan Stratejik Düşünce Enstitüsü ile
birlikte Kayseri Düşünce Okulu olarak, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisini masaya
yatırmak, bilim insanları, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Alevi Bektaşi
Derneklerinin temsilcileri, Alevi dedeleri, araştırmacılar ve gazeteciler ile birlikte fikir
jimnastiği yapmak, görüş alışverişinde bulunmak ve Türkiye’nin yüzyıllardır kanayan
yarasına, belki bir çare olabilir düşüncesi ile gün boyu bir beyin fırtınası estirmek için bir
araya gelmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Akmermer ayrıca, “Umarım, bugün
gerçekleştireceğimiz bu beyin fırtınası, ülkemizde dostluğun, birliğin, beraberliğin,
hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin yeşermesinde ve büyümesinde atılmış bir adım olur.
Ülkemiz çok önemli bir süreç yaşamaktadır. Türkiye bütün dikkatlerini çözüm sürecine
çevirmiş bulunmaktadır. Türkiye’nin gelişmesi; kalkınması ve refah seviyesinin yükseltilmesi
için bu sürecin kesinlikle başarıya ulaşması gerekmektedir. Türkiye’nin enerjisini boşa
kullanacak vakti artık kalmamıştır. Çözüm sürecini ancak toplum olarak el ele vererek
aşabiliriz. Şartlar oluşmuş hükümetimiz bu alanda son derece cesaretli adımlar atmış, kararlar
almıştır. Toplum alınan karaların hayata geçirilmesini ve toplumlar arasında atılacak adımları
merakla beklemektedir. Bizlerden çözüm sürecine katkı yapmamız, destek olmamız, barış ve

kardeşlik adına üzerimize düşen görevi, sorumluluk anlayışı yerine getirmemiz
beklenmektedir. Türkiye bu sorununu çözmeden kalkınmayı, gelişmeyi ve refahı hiçbir zaman
yakalayamayacaktır” diye konuştu. "Çözüm süreci inanıyorum ki yakın bir zamanda
sonuçlanacak" diyen Akmermer, “Türkiye toplumu barış ve kardeşlik yolundaki tüm engelleri
bir bir kendisi yıkacaktır. Türkiye’nin önünde bekleyen bir diğer önemli bir konu ise, Alevi
vatandaşlarımızın talepleridir. Hükümet, ‘Alevi Açılımı’ adı altında başlattığı çalışmalara ara
vermeden bütün hızı ile devam etmektedir. Tartışmalara bir yandan alevi gözü ile diğer
yandan da sünni gözü ile bakabiliriz. Bilimsel, sosyal ve dinsel yönüyle ele alınıp enine
boyuna her şeyi bugün burada tartışabiliriz. Türkiye 2023 hedeflerine ulaşma yolunda büyük
çaba harcamaktadır. Gerek alevi açılımı gerekse çözüm süreci ülkemizin önündeki en önemli
hedeftir. Hedef daha çağdaş daha demokratik ve daha özgür bir Türkiye içindir. Türkiye’nin
bu hedeflere ulaşmasının tek çaresi vardır oda Türkiye’nin prangalarından artık kurtulması
gerekmektedir. Bu prangalardan kurtulmanın tam zamanıdır” şeklinde konuştu. Anayasa ile
ilgili konulara değinen Akmermer, “Bu demokratik yapının oluşması için önümüzde bir engel
daha vardır. Yeni Türkiye’nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı vardır. Türkiye önümüzdeki
döneme yeni anayasa ile yola çıkarsa başta çözüm süreci ve alevi açılımı olmak üzere tüm
zorlukları iç ve dış düşmanlara rağmen aşmayı başaracaktır. Yüzyıllardır bir arada kardeşçe
ve hoşgörü içinde yaşayan bu topluma nifak sokmak isteyenlere izin vermeyelim. Bu
topraklarda el ele verip barışı, hoşgörüyü ve kardeşliği biz egemen kılalım. Sadece sabırlı
olmamız, samimiyetimizi ortaya koymamız ve empati yapmamız yeterlidir. Kim bu
topraklarda hoşgörüyü ve kardeşliği egemen kılmak için çaba sarf ederse onun yanına
koşalım. Bu kardeşliğimizi dışarıdan ve içeriden etnik ve mezhep farkı gözeterek bozmak
isteyenlere asla izin vermeyelim” ifadelerini kullandı. Stratejik Düşünce Enstitüsü adına
konuşan Dr. Murat Yılmaz ise, “Buraya Ankara’dan geliyoruz. Kayseri Düşünce Okulu ile
Stratejik Düşünce Enstitüsü olarak bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Eşit bir vatandaşlık temeli
üzerinde anayasal bir düzen çerçevesinde Alevilerin de dahil olduğu herkesin eşit haklara
sahip olacağı bir durumdur. Bu durum Türkiye’nin Alevileri dinlemeye hazır olduğunu ve
dinlemeye başladığını gösterir. O açıdan yapılan çalıştayın fayda getireceğini umuyorum”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112231.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Ziya Eren'den Uyuşturucu Haberine Yalanlama
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, "Bugün
bazı gazetelerde çıkan Kayseri Erciyesspor Kulübü altyapısında oynayan 6 futbolcumuzun
uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili olan haberler tamamen asılsızdır" dedi.
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Başkan Ziya Eren, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Bu futbolcuların
Kayseri Erciyesspor Kulübü altyapısından ilişkilerinin kesilme nedeni antrenörler tarafından
sigara içtiklerinin tespit edilmesidir. Genç yaşta olan bu futbolcuların sigara alışkanlıklarının
olması kulüp prensiplerimizle uyuşmadığı gibi sporun mantığına da aykırıdır. Bu bağlamda
altyapı hocalarımızın yönetim kurulumuza vermiş oldukları rapor doğrultusunda ilgili
futbolcuların ilişkilerinin kesilmesi doğru bulunmuştur. Gerekli bilgilendirme kulübümüzün
sorumluluğu gereği ailelerine de yapılmıştır. Takdir edersiniz ki sigara uyuşturucu bir madde
değildir. Ülkemizde alınan önlemlere rağmen engellenemeyen ve çoğu vatandaşımızın
kullandığı bir alışkanlıktır. Bu haber Kulübümüzün başarısını çekemeyenler tarafından
yapılmış kötü niyetli bir haberdir. Kulübümüzün altyapısı ülkemizin güzide
altyapılarındandır. Her yıl A takıma en az 4 futbolcu çıkarmış olup, alt yaş guruplarında da
Türkiye çapında başarılar elde etmiştir. Yönetim olarak bu haberi yapanlar hakkında gerekli
suç duyurusunda bulunulacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112232.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İl Emniyet Müdürü Değişti
2009-2010 yılları arasında Kayseri'de görev yapan Emniyet Müdürü Arif Akkale, idari yargı
kararı ile yeniden Kayseri Emniyet Müdürlüğü görevine döndü.
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Bu haber 544 kez okundu. Roma'da Güvenlik Ateşesi görevini tamamlayan Arif Akkale eski
görevine dönmek için İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. İdari yargı tarafından verilen karar
sonrasında Arif Akkale 5 yıl aradan sonra yeniden Kayseri Emniyet Müdürlüğü görevine
getirildi. Arif Akkale bugün görevine başladı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü internet sitesinde
de İbrahim Kulular'ın yerine Arif Akkale'nin fotoğrafı kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112233.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

AK Parti'de İl Yönetimi Görev Dağılımı Yaptı
AK Parti'nin yeni il yönetimi Hüseyin Cahit Özden başkanlığında görev dağılımını yaptı.
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AK Parti'nin 5. Olağan İl Kongresinde tek liste ile seçilen Hüseyin Cahit Özden'in listesi,
yaptığı toplantı ile görev dağılımı yaptı. Yapılan toplantı sonrasındaki görev dağılımı şu
şekilde: 1 İL BAŞKANI HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN 2 SİYASİ VE HUK.İŞLER KOM
HALİL BÜYÜKNALBANT 3 TEŞKİLAT KOMİSYONU MUSTAFA OKUTAN 4 SEÇİM
İŞLER KOMİSYONU NİLÜFER KOYUNCU 5 TANITIM VE MEDYA KOMİSYONU
ABDULKERİM YALÇIN 6 DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU KEMAL LEKESİZ 7 SOSYAL
İŞLER KOMİSYONU FATİH HASYÜNCÜ 8 YEREL YÖNETİMLER KOM. AHMET
CANLEBLEBİCİ 9 EKONOMİ KOMİSYONU VEDAT ARIKAN 10 HALKLA İLİŞKİLER
KOM. FİLİZ ERTÜRK 11 MALİ VE İDARİ İŞLER KOM. MEHMET BERK 12 AR-GE
KOMİSYONU HASAN KÖKSAL 13 SEKRETERLİK KOMİSYONU CENGİZ HAKAN
ASRLAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112233.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri Erciyesspor'dan Uyuşturucu
İddialarına Cevap
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, U16 takımında 6 futbolcunun
uyuşturucu kullandığı haberine tepki göstererek, "Uyuşturucu kelimesini çok kullanmak
istemiyorum çünkü detayını tam bilmiyorum ama bu alkol olur, sigara olur, kötü alışkanlıklar
olur ne olursa olsun bunları çocuklarla aynı kefeye koymak doğru değildir" dedi.
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Bu haber 270 kez okundu. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri
Erciyesspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada,
şunları söyledi: "Kulübüz bugün itibari ile bir bildiri yayınladı. Sporun olduğu yerde bu
söylemleri çok sağlıklı bulan bir insan değilim. Uyuşturucu kelimesini çok kullanmak
istemiyorum çünkü detayını tam bilmiyorum ama bu alkol olur, sigara olur, kötü alışkanlıklar
olur ne olursa olsun bunları çocuklarla aynı kefeye koymak doğru değil. Bize gelen rapor
neticesinde bu çocukların sağlıklı davranışlar ifade etmedikleri bildirildi. Süper ligde oynayan
alt yapısı ile örnek teşkil eden bir kurumuz. Dolayısıyla hocalarımızın verdiği bir rapor
doğrultusunda yönetimin aldığı karar ile birlikte oyuncularımız ile ilişkilerimizi kestik. Bu
düşüncelerimizi de aileleri ile paylaştık." Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk
ise, haberin asılsız olduğunu söyleyerek, "Bugün bazı gazetelerde hoş olmayan bazı haberler
çıktı. 'Kayseri Erciyesspor'un alt yapısında 6 oyuncunun uyuşturucu kullandığı' haberleri
tamamen asılsızdır. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112233.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Ali Dağı 2017 Dünya Şampiyonası'na aday
Kayseri'nin Talas ilçesinde hava sporlarında uluslararası marka haline gelen Ali Dağı, 2017
yılında yapılacak Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası'na aday gösterildi.
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Ali Dağı 2017 Dünya Şampiyonası'na aday 1 0 0 0 Talas Belediye Meclisi Şubat ayı
toplantısını başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. 24 maddenin karara
bağlandığı toplantıda ilçenin hava sporlarındaki markası Ali Dağı'nın 2017 yılında yapılması
planlanan Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası'na aday olması konusu görüşüldü. Konuyla
ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ali Dağı'nın dünya
çapında bir hava sporları merkezi olduğunu belirterek, bugüne kadar yamaç paraşütünde 11
yılda 2 dünya, 2 dünya test, 3 Türkiye ve 5 Ali Dağı şampiyonasına ev sahipliği yaptığını
söyledi. Düzenlenen yarışmalara dünyanın birçok bölgesinden pilotların katıldığını ifade eden
Başkan Palancıoğlu, bunun sonucunda Kayseri'nin tanıtımında hava sporlarının da etkili
olduğunu kaydetti. Başkan Palancıoğlu, "Ali Dağı, şimdiye kadar 12 yamaç paraşütü 7 yelken
kanat organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Artık dünya markası oldu. Böylelikle yönünü
turizme çeviren Talas, hava sporlarında da şehrimizin turizmdeki payına katkı sağlıyor. Hem
yüzlerce yarışmacı şehrimize geliyor, hem de yarışmalarla şehrimizi dünyaya duyuruyoruz.
Bu nedenle 2017 Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın ev sahibinin belirleneceği,
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak oylamaya katılmak
üzere 6 kişiyle gideceğiz" dedi. Başkan Palancıoğlu, dünya şampiyonasının belirleneceği
oylamaya Türkiye ile birlikte 7 ülkenin katıldığını dile getirerek, oylama öncesi Uluslararası
Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) yaptığı ankette önde olduklarını anlattı. Başkan

Palancıoğlu, "Türkiye ankette şimdiye kadar yüzde 52-53 oranında yer alırken, en yakın
rakibimiz İtalya yüzde 35-40'larda yer alıyor" açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından
Talas Belediye Meclisi, bir sonraki toplantıyı 2 Mart 2015 Pazartesi günü yapmak üzere sona
erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112236.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri Erciyesspor Galibiyete Odaklandı
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, bunda sonraki maçlarında kazanma
odaklı oynayacaklarını belirterek, "Rakibin konumu bizi ilgilendirmiyor" dedi.
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Gelecek vadeden bir takım ile çalıştıklarını söyleyen Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Mehmet Özdilek, 16 haftalık süreç boyunca kazanma odaklı bir oyun sergileyeceklerini
kaydederek, "İkinci yarıya Karabük deplasmanı ile başladık ve ardından Trabzon’a gittik.
Maçta oyun anlamında puan almalıydık diye düşünüyorum. Geriden gelmek kolay değil. Maç
kaybedildiği zaman üzüntü oluyor ama maça bakıldığında gelecek adına iyi sinyal veren
takımımız var. Önümüzde 16 hafta var. Önümüze bakacağız” şeklinde konuştu. "KENDİ
EVİMİZDE FAVORİ BİZİZ" İç sahada oynadıkları maçlarda takımı şanslı gördüğünü
belirten Mehmek Özdilek, "Kendi sahamızda favori biziz. İki haftadan sonra kendi evimizde
oynamak bizi heyecanlandırıyor. Buradaki maçlarda favori biziz. Üzerimizdeki bir takım ile
oynayacağız. Puan farkını indirmek istiyoruz. Biz burada, kendimize nerede iyi bir yer
bulabiliriz, bunun çalışması içerisindeyiz. Kazanma odaklı olacağız ve kazanacağız. Rakibin
konumu bizi ilgilendirmiyor. Burada en önemli desteklerden biri de taraftar olacaktır. Bu
maçta taraftarımıza ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. "MANJECK GİTMEK İSTİYOR"
Manjeck’in geçtiğimiz günlerde takıma katıldığını aktaran Özdilek, Kamerunlu oyuncunun
takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Manjeck’e tekliflerin olduğunu ifade eden Özdilek,
"Mandjeck bugün itibari ile bize katıldı. Kendisi ile bir görüşme yaptık. Kendisine teklifler
olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Menfaatler ortak noktada buluşursa izin verebileceğimi
düşündüm. Mandjeck bizim için önemli bir oyuncu ama kafasına gitmeyi koymuşsa yapacak
bir şey yok” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112237.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Tartıştığı kocasını odunla dövdü
Kayseri’de bir kadın, tartıştığı kocasını odunla döverek hastanelik etti.
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İddiaya göre, M.Y.A. (38) isimli şahıs, tartıştığı eşi ile konuşmak için eşinin bulunduğu
Kemeraltı Mahallesi'ndeki eve gitti. Burada eşi ile tekrar tartışan M.Y.A., eşi tarafından
odunla darp edildi. Başına aldığı darbelerle bilincini kaybeden M.Y.A., olay yerine gelen
sağlık ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına
alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112239.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kickboks Erciyes Dostluk Turnuvası Sona Erdi
Türkiye Kickboks Federasyonu ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen İller Arası Kickboks Erciyes Dostluk Turnuvası sona erdi.
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31 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında İncesu Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 6 ilden
173 sporcunun katıldı. İncesu Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda ter döken sporcular
performanslarıyla göz doldurdu. Kayseri’den 12 spor kulübünün katıldığı müsabakalar Minik,
Yıldız , Genç, Büyük ve Karma Takım kategorilerinde yapıldı. Turnuva sonunda, Kayseri
Takımı birinci, Kırıkkale Takımı ikinci, Osmaniye Takımı da üçüncü oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112240.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Boydak'tan Bank Asya'ya destek!
TMSF'nin Bank Asya'ya el koymasının ardından Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak,
twitter hesabından yorum yaptı.
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Boydak'tan Bank Asya'ya destek! 1 1 0 0 Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su
Memduh Boydak, "Bank Asyada bir miktar param var, hiçbir endişem yok. Ülkemde bir
bankanın zora düşmemesi için yarında imkanlarımla destek olacağım" diye twit attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112241.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Ender Ünlü Osmaniye Gençlik'in Antrenörü
Oldu
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig'i ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ)
yardımcı antrenörü Ender Ünlü, aynı ligde mücadele eden Osmaniye Gençlik takımıyla baş
antrenörlük için anlaştı.
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ENDER ÜNLÜ OSMANİYE GENÇLİK'İN ANTRENÖRÜ OLDU 1 0 0 0 Geçtiğimiz
günlerde, antrenörü Aydın Uğuz'un görevden ayrılmasının ardından antrenör arayışına geçen
Osmaniye Gençlik, AGÜ’nün yardımcı koçluğunu yapan Ender Ünlü ile anlaştı. 7 sezondur
AGÜ'de yardımcı antrenörlük görevini yerine getirilen Ünlü, Osmaniye Gençlik’e baş
antrenör olarak getirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112242.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Damadı İle Tartışan Şahıs, Kalp Krizi Geçirip
Öldü
Kayseri’de damadı ile tartıştıktan sonra kalp krizi geçiren bir kişi, hayatını kaybetti.
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Olay, Talas Mevlana Mahallesi Şaban Yılmaz caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı Ş.G. (66) damadı Ş.Y. tartışmaya başladı.
Tartışma esnasında aniden fenalaşan Ş.G., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık
ekipleri, Ş.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.G.’nin cenazesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
morguna
kaldırılırken,
olayla
ilgili
soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112243.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Özel Dünyam Hastanesi Çalışanlarına Kuyap
Eğitimi
Özel Dünyam Hastanesi çalışanlarına 'Kobi Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki
Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi' (KUYAP) kapsamında eğitim verildi.
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Hastane çalışanlarına eğitimi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Taşkın verdi. KUYAP
projesi kapsamında çalışanlara uyum yeteneğini arttırmanın önemi, insanlar arasındaki
ilişkilerde nelerin etkili olduğu, yapılan işe ve ürüne hakim olunması, inandırıcı ve ikna edici
konuşmanın önemi, teknik dilin doğru kullanılması gibi konularla ilgili bilgiler verdi. Taşkın
ardından, hastane çalışanlarına yanıtlamaları için hazırladıkları soruları dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112244.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İl Kültür Müdürlüğü görme engellilerin gören
gözü oldu
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, şehrin tarihi ve turistik yerlerini anlatan braille
alfabesi ile yazılan bir kitapçık bastırarak görme engellilere dağıttı. Kayseri'de ilk olan bu
çalışma görme engelliler tarafından büyük ilgi gördü.
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İl Kültür Müdürlüğü görme engellilerin gören gözü oldu 1 0 0 0 İl Kültür ve Turizm Müdürü
İsmet Taymuş, "Kültür ve turizm müdürlükleri olarak asıl amacımız ilimizin tarihi, doğal,
kültürel zenginliklerini kitap, broşür el ve cep broşürleri, Cd lerle tanıtmaktır. Bunları
yapıyoruz fakat görme engelliler için şimdiye kadar böyle bir çalışma yapılmamıştı. Bunu
yapmaktaki amacımız görme engellilerin de ilimizin tarihi, ve doğal zenginliklerini tanımaları
ve onlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır" dedi. Taymuş, "Herkes bir engelli
adayıdır. Diğer insanlarda engelli olabilir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımız düşünerek
böyle bir çalışma yaptık ve ilimize gelen görme engellilere bu tanıtım kitapçığını ücretsiz
dağıtıyoruz. Ayrıca ilimizde bulunan görme engelliler için olan derneklere de bunları
gönderdik. Bu derneklerde üyelerine dağıtıyorlar. Kitapçığın içerisinde Kayseri’nin tarihi,
doğal güzellikleri, kültürel varlıkları bulunmaktadır. Kitapçıkta Kayseri’ye gelen yabancı ve
yerli turistlerin Kayseri hakkında edinmek istedikleri bilgilerin tümü bulunmaktadır. Görme
engelliler de bu bilgilerin tümüne bu kitapçık sayesinde ulaşabileceklerdir. Bu kitapçıktan
1000 adet bastırdık. Talep olursa kitapçılar bittikten sonra tekrar bastırmayı düşünüyoruz.
Engellilerden çok olumlu tepkiler aldık. Tabiki onlarda Kayseri’nin güzellikleri hakkında
bilgi sahibi olmak istiyorlardı. Bu kitap sayesinde Kayseri’nin tarihi yerleri ve kültürel
zenginlikleri hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Bu yüzden çok mutlular" diye konuştu.
Doğuştan görme engelli olan Gülhan Kafalı, "İyi bir çalışma oldu keşke daha önceden de
böyle bir çalışma olsaydı. Hatta çeşitlerinin de basılmasını isterim. Yabancı dillerde de
basılabilir. Geçmişte ödev araştırmalarımda bu tür kaynaklar yoktu. Kaynak bulmakta
zorlanıyordum. Bunların çoğalmasını isterim. Şehir dışından Kayseri’ye gelen bir arkadaşıma
bu rehberi verebilirim çünkü ben her yeri gezdiremeyebilirim ya da tarihçesini
anlatamayabilirim. Arkadaşım okuyup bilgi sahibi olabilir" diyerek kitapçığın görme
engelliler için faydalı olacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112245.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Sırtlan ve bakıcısının kıskandıran dostluğu
Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan bir
Charlie ismindeki Çizgili Sırtlan ile bakıcısının ilişkisi görenleri şaşırtıyor.
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Yırtıcılığı ve güçlü çene yapısıyla bilinen Çizgili Sırtlan, hayvanat bahçesi ziyaretçileri de
dahil tüm insanlardan kaçarken, sadece Erdoğan Gökçek isimli bakıcının yanına yaklaşıyor.
Erdoğan Gökçek isimli bakıcı haricinde birisi kafese girdiğinde durmadan kaçan sırtlan, kendi
bakıcısı girdiğinde ise yanına yaklaşmasına izin veriyor. Ekip olarak tüm yırtıcıların bakımını
sağladıklarını söyleyen Erdoğan Gökçek, sırtlanın kaçmamasının sebebinin çok
ilgilenmelerinden kaynaklandığını söyledi. Gökçek, “Hayvanat bahçesi açıldığından beri
sırtlan dahi bütün yırtıcılara biz bakıyoruz. Hayvanlarla aramızdaki bağdan dolayı bir dostluk
oluştu. Sırtlana elle de temas edebiliyoruz. Sırtlanın bizden kaçmamasının sebebi fazla
ilgilenmemizdir. O bizi tanıyor bizde onu tanıyoruz. Bakıcıları tanıyor” dedi. Çizgili Sırtlan
ile bakıcısının ilişkisinin hayvanat bahçesi yönetiminin dikkatini çektiğini söyleyen, Hayvanat
Bahçesi Tesis Müdürü İsmail Tamokur, Charlie ismindeki sırtlanın bir tek Erdoğan bakıcıya
ayrıcalık tanıdığını söyledi. Tamokur, “Yırtıcı hayvanlar tehlikeli hayvanlardır fakat
bakıcılarımız hayvanlara çok bağlılar ve karşılıklı iletişimleri çok iyidir. Gün içerisinde
özellikle yemleme saatlerindeki ilgilerinden dolayı hayvanlarda bakıcılarımıza oldukça
alışkınlar. Sırtlana kendi aramızda Charlie ismini verdik. Sırtlanımız da ismine alıştı.
Çağırdığımız zaman yanımıza geliyor. Bakıcısı sırtlanı seviyor ve yemlerini sürekli aynı
bakıcı verdiği için hayvan da bakıcısına alışıyor, kıyafetine ve kokusuna alışıyor. Çağırdığı
zaman da yanına geliyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112246.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri'de töre cinayetleri için toplantı yapıldı
Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ve Töre Namus Cinayetlerinin önlenmesine yönelik
koordinasyon toplantısı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.
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Kayseri'de töre cinayetleri için toplantı yapıldı 1 0 0 0 Kadına yönelik şiddet ve töre
cinayetlerinin önlenmesi ile ilgili kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması
amacıyla Vali Yardımcısı Sayın Dr. Yasemin Özata Çetinkaya’nın başkanlığında Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü ve Kayseri Barosu yetkililerinin
katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda yapılan görüşmelerde, "Tüm dünyada olduğu gibi,
ülkemizde de kadınlara yönelik şiddet, gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde yapılan tüm
çalışmalar ve tedbirlere rağmen toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle
kadına yönelik olarak gerçekleşen şiddet olaylarının en uç noktası ise kuşkusuz, töre veya
namus adına işlenen cinayetlerdir. Türkiye de, töre ve namus cinayetlerinin işlendiği ülkeler
arasında yer almaktadır. Bu durum, ülkemizin uluslararası platformlarda eleştirilmesine,
gelişmişlik düzeyi kendisinin çok altındaki ülkelerle aynı düzeyde görülmesine, töre ve namus
cinayetlerinin ortadan kaldırılması için zaman zaman önlem almaya davet edilen konuma
getirmektedir. Bu cinayetlerin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin en üst seviyede güvence
altına alınması, toplumsal huzur ve güven duygusunun artırılması ve ülkemizin çağdaş
dünyada hak ettiği saygınlığı koruması bakımından gereklidir" ifadesinde buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112247.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Gebelikte Kilo Dengesi Bebek Sağlığı İçin
Önemli
Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Kıvanç
Şahin, "Gebelik döneminde kilo dengesi, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için
önemlidir. Fazla kilolu anne adaylarında gebelik şekeri ve tansiyonu görülebilir. Bu da
bebekte önemli sağlık sorunlarına yol açar. Vücut kitle indeksi çok düşük olan aşırı zayıf
gebelerde de bebeğin gelişimi olumsuz etkilenebilir" dedi.
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Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Kıvanç
Şahin, gebelik döneminde kilo kontrolü ve kilo dengesinin korunması için anne adaylarına şu
önerilerde bulundu: Gebelik döneminde vücutta vitamin ve mineraller azalır Gebelik
döneminde anne adaylarında, bebeğin ihtiyacını karşılayabilmek için kan hacmi artar. Bu
durum kalbin atım hacmini de yükseltir. Göreceli olarak tüm bunların sonucunda kansızlık
ortaya çıkar. Kansızlığın yanı sıra gebenin vücut depolarındaki vitamin ve mineraller de
azalır. Özellikle 20’inci haftadan sonra bebeğin kemik gelişiminde önemli rolü olan total
kalsiyum miktarı düşer. Gebelerin dişlerindeki çürümenin bir nedeni de vücuttaki kalsiyum
miktarının azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu dönemde kalsiyum ve magnezyum eksikliği
nedeniyle bacaklarda kramplar olur. Gebelikte bebeğin vücut büyümesine bağlı olarak anne
adayının protein, karbonhidrat ve yağ ihtiyacı da artar. İlk 3 aydan sonra gebelerin bu ihtiyacı
vitamin takviyesi ile giderilir. Özellikle çocuğun zeka gelişimi için önemli olan Omega 3 yağ
asitleri, vitamin preparatları ile birlikte verilir. Vitamin ve mineral desteği kilo aldırabilir
Gebelere dışardan verilen mineral ve vitaminler iştah artırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle
gebelik döneminde kilo alma riski olanlara bu tür mineral ve vitaminler önerilmez. Beslenme
durumu çok kötü, sigara kullanan ve vücut kitle endeksi ideal olmayan anne adaylarına,
gebeliğin son ayına kadar vitaminler kesinlikle verilmelidir. Kan ilaçları ise kan değerlerinin
takibine göre kullandırılır. Tüm gebelere rutin olarak kan ilacı verilmesi önerilmez.
Hemoglobin değeri 10,5 ya da 11’in altında ise kansızlığı gidermek için ilaç verilir. Gebelik
döneminde kırmızı et ve hayvansal gıdaların tüketilmemesi vücutta B12 vitamin eksikliğine
neden olur. Sebze tüketmeyen gebelerde ise folik asit eksikliği olabilir. Bu nedenle dengeli
beslenmeye özen gösterilmelidir. Kilo kontrolü bebek sağlığı için önemli Gebelik döneminde
kilo kontrolü bebek sağlığı için önemlidir. Gebelik boyunca annenin aldığı kilo, belli bir
dengede tutulmazsa gebelik tansiyonu ve gebelik şekeri gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu
rahatsızlıkların sonucunda bebeğe yeterli miktarda kan akımı olmaz. Toplumda, ‘Kilolu
kadınlar sağlıklı bebek doğurur’ algısı yanlıştır. Tüm kadınlar için ideal ağırlık, kilo alım
eğrilerine göre belirlenir.

Anne adayının aşırı kilo almasının yanı sıra vücut kitle endeksinin çok düşük olması da
bebekte sağlık sorunlarına yol açabilir. Aşırı zayıf anne adaylarının bebeklerinde gelişim
bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu nedenle anne adayının kilo dengesi bebek sağlığı için çok
önemlidir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112248.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Afgan mülteciler için ilk defa bir dernek
kuruldu
Afgan Mülteciler için ilk defa Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Kayseri'de kuruldu.
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Dernek Başkanı Mohamad Ali Hakmat, "Derneğimiz, Afgan mültecilerle dayanışma ve
yardımlaşmayı sağlamak, diğer mültecilere yardımcı olmak ve bu konuda çalışmalar yapan
sivil toplum, kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Değişik illerde yaşayan
40 bin Afgan ve diğer mülteciler arasında destek ağı oluşturmak ve diğer STK lar ile bağlar
kurmak amacı ile kurulmuştur. Afgan ve diğer Mültecilerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Ayakta Kalabilme Mücadelesi için Türkiye’nin ilk Tabandan Gelen Mülteci Ağı olarak
kurulmuştur" dedi. Başkan Yardımcısı Zakira Frotan ise, "Afgan Mültecileri bir çatı altında
tutmaya hedefleniyoruz, mülteciler çok zor koşullar altında yaşamaya çalışmaktadır, 20062007 den beri Türkiyede zorlu yaşamaya devam etmektedir. Çalışma izinleri olmadığından
13-14 saat ve düşük ücretlerle ağır işlerde çalışmaktadır. Karşılaşılan engeller ve zorluklar;
ihtiyaçlar ve başarı öyküleri yeterince bilinmemektedir ve Afgan mülteciler Türkiye'de en
unutulmuş gruplardır. Ayrıca UNHCR’ın söylediklerine göre 2013 ten beri Afgan
mültecilerin dosyaları UNHCR tarafından askıya alınmıştır ve sadece Afgan mülteciler
UNHCR de kayıtlı olmamaktadır. Resmi olmadığı zaman da gönüllü olarak mülteciler için
çeşitli projeler ve faaliyetler yapmaktaydı. Örneği, Mülteci çocuklar ve kadınlara yönelik
projelerimiz 2013- 2014 ve 2014- 2015 arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
desteklenmektedir. Böylece kartopu etkisi ile Türkiye’nin 62 Vilayetinde mecburi ikamete
tabii olan ve kalıcı çözümlere ulaşma imkânları bulunmayan mülteci grupları arasında bir
dayanışma ağı kurulacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112249.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Yeşilay başkanı vekillik için istifa etti
Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, AK Parti'den Milletvekili aday adaylığı için
istifa ettiğini duyurdu.
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Yeşilay başkanı vekillik için istifa etti 1 0 0 0 Adıgüzel yaptığı açıklamada, "2013 yılı Ocak
ayından bu tarafa sürdürdüğü Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı görevinden siyasete atılmam
sebebiyle bu gün itibariyle istifa ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekilliği
Aday Adaylığımı istifamın ardından Parti İl Başkanlığı’na sunacağım. Kamu oyuna saygıyla
duyurulur. Yeşilay’ın gönül neferi olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının her ferdi gibi
desteklerimi sürdüreceğim." ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112250.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımında
Kahramanmaraş Belediyespor Maçı
Hazırlıkları Sürüyor
Son haftalarda üstü üste topladığı puanlar ile ligde üst sıralara doğru tırmanan Melikgazi
Belediyespor Voleybol takımı, haftasonu oynayacağı Kahramanmaraş Belediyespor maçı
hazırlıklarına devam ediyor.
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MELİKGAZİ BELEDİYESPOR VOLEYBOL TAKIMINDA KAHRAMANMARAŞ
BELEDİYESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR 1 0 0 0 Voleybol Erkekler 2. Lig B
grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Ankara PTT
Spor karşılaşmasında rakibine 3- 2 mağlup olmasına rağmen 1 puan alarak puanını 11'e
çıkarttı ve düşme hattından uzaklaşarak, rahat bir nefes aldı. Temsilcimiz 7 Şubat Cumartesi
günü deplasmanda grubun güçlü rakiplerinden lig ikincisi Kahramanmaraş Belediyespor
kulübüne konuk olacak. Antrenör Fuat Kalay, “Son iki haftada 4 puan topladık ve uzun bir

aradan sonra rahat bir nefes aldık. Bu hava takımımızı olumlu yönde etkileyerek, kazanma
hırsımızı artırdı. Kahramanmaraş maçı bizim için son derece önemli. Rakibimiz favori olarak
gözükse de bizde iyi top oynuyoruz ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız”
dedi. Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk yaptığı açıklamada, “Voleybol
takımımızın son haftalardaki çıkışı bizleri mutlu etmiştir. Kazanılan puanlar takımda olduğu
kadar bizlerinde, ileriye daha umutlu bakmamız açısından büyük önem arz etmektedir. Biz iyi
bir takımız, ancak grubumuz son derece güçlü. İnanıyorum ki, sezon sonunda ligde kalacağız
dedi. Öztürk ayrıca, "Antrenmanlarını Melikgazi Belediyesinin Keykubat Spor Tesisinde
haftanın 5 günü sürdüren altyapı sporcularımız yaş grubunda set dahi vermeden üst üste 9. kez
Kayseri 1.'si olmuş, şehrimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanmıştır. Yıldız ve genç erkek
takımlarımızın maçları ise 8-9 Şubat tarihlerinde Kayseri il müsabakaları ile başlayacaktır. Bu
iki kategoride de A ve B takımı olarak, ikişer takım ile katılım sağlayacak olan Melikgazi
Belediyespor kulübü voleybol erkek takımlarımız Kayseri voleybol sporuna önderlik etmeye
devam edecektir. Bütün bu başarılı işlere imza atmamızı sağlayan Melikgazi Belediyesi
Başkanımız sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve maçlara gelerek tribünleri doldurarak bizlere
destek olan tüm sporseverlere teşekkürü bir borç biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112251.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Osmanlı Ocakları İl Başkan Yardımcılığına
Vedat Bayram Atandı
Osmanlı Ocakları Kayseri İl Başkan Yardımcılığına Vedat Bayram atandı.
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Osmanlı Ocakları Kayseri İl Başkan Yardımcılığına atanan Vedat Bayram, "Osmanlı Ocakları
yıllardır özlemle beklenen çözüm sürecine en büyük katkı sağlayacak Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı,
Çerkez'i aynı çatıda toplayacak çok büyük bir proje. Osmanlı Ocakları marşında olduğu gibi
Türk’de biziz, Kürt’de biziz. Zaza’da biziz, Laz’da biziz. Biz Yavuz’ un torunu Osmanlıyız.
Arap'da biziz, Çerkez' de biziz. Alevi’de biziz, Sünni’de biziz. Fatih’in Torunu Osmanlıyız
biziz" dedi. Osmanlı Ocakları Kayseri İl Başkanı Mehmet Somuncu ise, "Kayseri İl
Yönetimini oluştururken Türkiye'mizin en hassas konularından biri olan çözüm sürecini de
göz önünde bulundurarak çözüm sürecine de katkı sağlayacak bir yönetim oluşturuyoruz.
Kayseri her yönüyle model şehir, Osmanlı Ocakları gerek yönetimiyle gerekse yapacağı
faaliyetlerle Türkiye'de model olacaktır. Bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vedat
Bayram kardeşime görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112252.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İl emniyet müdürü yeniden değişti
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne 5 yıl aradan sonra dönen Arif Akkale, Ankara Teftiş Kurulu
üyeliğine alınırken, İbrahim Kulular yeniden Kayseri Emniyet Müdürlüğü koltuğuna oturdu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesindeki fotoğraf yeniden değişti.
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Roma Güvenlik Ateşesi olduğu sirada İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanarak Kayseri
Emniyet Müdürlüğü görevine yeniden dönen Arif Akkale dün göreve başlamıştı. İçişleri
Bakanı Efkan Ala'nın, Arif Akkale'nin Ankara Teftiş Kurulu'na atanması kararına imza attı.
Bu karardan sonra Arif Akkale Ankara'ya giderken İbrahim Kulular da İl Emniyet Müdürlüğü
koltuğuna yeniden oturdu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün internet sayfasında da İbrahim
Kulular'ın fotoğrafı yeniden konuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112253.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kanda yüzlerce hormon var
Tuzlu Kahve söyleşi köşemizle, yine farklı bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşat Ünlühızarcı
bizlerle birlikte. Öncelikle konuğumuza hoş
geldiniz diyerek başlayalım.
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Hoşbulduk, davetiniz için teşekkür ederim Selda Hanım. **İlk olarak Endokrinoloji nedir? Bu
soruyla başlayalım. **Endokrinoloji hormon bilimi demektir. Endokrinoloji telaffuzu bile
bazen güç oluyor, biz günlük hayatta Endokrin deyip kısaca kesiyoruz. Endokrinoloji hormon
bilimi demektir. Hormonların eksikliği, hormonların fazlalığı, hormonlarımızı üreten bezlerin
hastalığı, endokrinoloji normal hormonların çalışma mekanizması ile bunların
aksaklıklarından kaynaklanan hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır ve İç Hastalıkları
Anabilim Dalı veya halkımızın daha iyi bildiği tabirle Dâhiliye’ciliğin bir alt gurubudur. Yani
endokrinoloji bir iç hastalıkları uzmanlığından sonraki daha derinlemesine duyulan bir ilgi
alanı benzerleri var Nefroloji böbrek hastalıkları, Hematoloji kan hastalıkları ilgi gibi

endokrinoloji’de vücudumuzda hormonlara ilgi demektir. **Peki, hormon nedir? **Hormon
vücudumuzun herhangi bir bölgesinden salgılanan kana verilen ama çok uzaklarda etki eden
kimyasal maddelerdir. Hormon nedir? Hormon vücudumuzun herhangi bir bölgesinden
salgılanan kana verilen ama çok uzaklarda etki eden kimyasal maddelerdir. Örnek verelim
hanımlar çocuklarını emzirirler doğum yaptıklarında o emzirmeyi süt gelmesini sağlayan
hormon beynin tabanında yapılır, ama gidip memede etkisini gösterir. Oradan sanki bir
karayoluna girer gibi damara girer uzak bir şehre gidiyor gibi meme dokusuna gelir, oradan da
gidip bebeğin doymasını sağlar veya büyüme hormonumuzun eksikliğinde cücelik olur. Yine
aynı bezden beynimizin tabanında özel bir bez var orada üretilir kemiklere gidip onları uzatır.
İşte hormon iç salgı bezleri lisede biyoloji derslerinde de iç salgı bezleri diye geçerdi ya iç
salgı bezlerimizin ürettiği çok düşük miktarlarda olmasına rağmen insan hayatını çok
derinden etkileyen kimyasal maddelere hormonlar denir. **Hocam hormonun ne olduğunu
öğrendik, hormon bozukluğu nedir? Bunu da öğrenelim sizden. Hormon bozukluğu çok
yaygın kullanılan bir tabir bazen hastalar bize geliyor hormon bozukluğundan şüphe ediyorum
kendimde diyor. **Peki, hormon bozukluğu kendi kendine teşhis edilebilir mi? **Şeker
hastalığı bir hormon bozukluğu, insülin eksikliğidir. İşte birazda iletişim imkânları arttı,
İnternet kullanımı arttı, basında sağlığa verilen pay artırıldı derken hastalar bir şeyleri okuyor
veya insanlar birbirinden duyuyor ve onun üzerine kendilerinden şüphe ediyorlar. Hormon
bozukluğundan şüphe ediyorum diyor tabi o zaman hormonlar o kadar geniş ki kanda
yüzlerce hormon var. Daha bilmediğimiz belki yüzlerce daha vardır. Çünkü yirmi yıl önce
bilmediğimiz bazı hormonları bu gün biliyoruz. Dolayısı ile yirmi yıl sonrada bugün
bilmediklerimizi biliyor olcağız muhtemelen. Hormon bozukluğu çok geniş bir kavram ama
ana hatları ile normal işleyişin dışına çıkmış eksiklik veya fazlalıklara hormon bozukluğu
deriz. Eksiklik mesela şeker hastalığı bir hormon bozukluğu, insülin eksikliğidir. Ama
halkımız onu bir hormon bozukluğu olarak bilmez, şeker hastalığının ayrı bir yeri vardır
toplumda çünkü veya devlik yani çok uzun olmak bazen bu insanlar basında işte Dünya’nın
en uzun insanı olarak görünüyor bazı şov programlarında yer alıyorlar. Onları biz görünce
televizyon ekranlarından hemen tanıyoruz aslında cücelikteki eksik olan hormonun çok aşırı
miktarda yapılması mesela oda bir hormon bozukluğudur. Hâlbuki büyüme hormonumuz belli
bir miktar salgılanır, belli boyutlara getirir sonra başka fonksiyonlar için yine salgısı devam
eder ama devlik ve cücelik bir hormon bozukluğudur ve endokrinolojiyi ilgilendirir. Şeker
hastalığı veya Tiroid, Guatr hastalıkları hormon bozukluklarıdır. Halk arasında zehirli guatr
diye bir hastalık vardır buda hormon bozukluğudur. Dolayısı ile hormon bozukluğu normal
işleyişin dışındaki her türlü eksiklik ve fazlalık hormon bozukluğu diye tabir edilir, ama
hormon bozukluğu diye bir hastalık yoktur çünkü çok geniş bir kavramdır. **Mesela birde
tüylenmeler var hocam buda bir hormon bozukluğudur değil mi? Evet, kesinlikle tüylenmeler,
hanımlarda adet düzensizlikleri çoğu zaman bir arada bulunur bir hormon bozukluğudur.
Çünkü bir erkekte hem erkeklik hormonu, hem de kadınlık hormonu var. Kadınlarda da hem
erkeklik, hem kadınlık hormonu var. Bunların dengesinde bir bozulma olduğunda tüylenme
çıkabiliyor bu bir hormon bozukluğudur aslında bozukluk tabiri ne kadar doğru orada pek
emin değilim ama halk arasındaki tabiri budur. **Hocam en sık görülen hormon bozuklukları
hangi hastalıklardır ve tedavisi var mıdır? **En sık görülen hormonal hastalıklar bozukluklar
tiroid, guatr bezi ile ilgili hastalıklardır. En sık görülen hormonal hastalıklar bozukluklar
tiroid, guatr bezi ile ilgili hastalıklardır. Toplumda en sık onlar görülür, tabi tiroid bezinin
hastalıkları da kendi içinde çok çeşitleniyor. Bazen fazlaca bir hormon üretilir zehirli guatr
diye tabir edilir. Bazen bu hormon göze vurur, gözü dışarı çıkmış, irileşmiş hastalar olur
zehirli guatrın farklı bir türüdür. Hormon eksikliği meydana gelir yani o bez yeterince hormon
üretemez tıpkı şeker hastalığına yol açan insülin eksikliği gibi veya hipotiroidi diye geçer.
Hipo az demek biliyorsunuz tiroid hormonlarının azlığı ile giden. Biraz son zamanların moda
hastalığı basında da dikkatimizi çekti ‘’Haşimato’’ hastalığı olduğu gibi mesela bir tür

hipotiroidi hastalığıdır. Dolayısı ile hormonal bozukluklar kendilerini eksikliklerle veya
fazlalıklarla gösterir ama bunun dışında yine bizim bilim dalımızı ilgilendiren bir başka
hastalık grubu kişide hormon bozukluğu yoktur yani kanda ölçersiniz hormonları normal ama
o hormonu üreten organda bozukluk vardır şekli bozukluğu vardır, tümörleri vardır. Mesela
buna şöyle örnekler verelim bu boğazımızda tiroid bezi kelebek gibi bir bez iki tane kanadı
var bu bez bize lazım olan hormonlarımızı tiroid hormonlarımızı üretiyor o kadar önemlidir ki
tiroid hormonu, bu tiroid bezi hormonu olmayan bir bebek zihinsel özürlü olur. Eğer siz o
bebeği hemen erken dönemde tanır ilacını ve çok ucuzda bir ilaç ilacını verirseniz, hayatı
kurtulur. Normal bir insan olur yani zihinsel özürlülükle, normal insan olmak arasındaki fark
üç - dört liralık bir tedavidir. Bazen işte bahsettiğimiz gibi hormon eksikliği veya fazlalığı
olmadığı halde boğazımızda bir çıkıntı olur nodül diye geçer nodülde bir hormon üreten bezin
hastalığıdır ama hormon bozukluğu yapmamıştır. Dolayısı ile biz hormon bozuklukları derken
eksiklikler, fazlalıklar bazen de ne eksiklik ne fazlalık hormonları normal ama o işi yapan
organdaki yapısal bozuklukları kastederiz. **Az evvel çocuklardan bahsettiniz anne, babalar
nasıl teşhis edebilirler mesela çocuğunda böyle bir rahatsızlık olup olmadığını? **Çocuk
erişkinin minyatürü değildir. Öncelikle şöyle söyleyeyim ben çocuk hastalıkları uzmanı
olmadığım için ve hep şöyle bir sloganımız vardır bizde çocuk erişkinin minyatürü değildir.
Yani erişkinlerdeki bazı şeyleri küçülterek oranlayarak çocuğa uygulayamazsınız. Dolayısı ile
çocukların belirli aralıklarla bir zorunluluk aşı programları var bu zorunlulukları yerine
getirdiğimizde, rutin kontrollerini yaptırdığımızda çocuk hastalıkları uzmanları bunu fark
eder. Bazen çok ön planda olmayan şeyleri aileler fark edemez. Hem aileleri yanlış
yönlendirmeyim, hem de ben çocuk hastalıkları uzmanı olmadığım için çocuklarla ilgili bilgi
vermem belki uygun olmaz. **Yine de okurlarımızı buradan uyaralım böyle bir şüpheli
durumla karşılaştıkları zaman hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalarında fayda olduğunu
buradan vurgulayalım değil mi? Evet, mutlaka aile hekimliği uygulaması var zaten
biliyorsunuz. Aile hekimleri orada varsa bir anormallik fark edip gerekli uzmana
yönlendirmek lazım. ** Peki, hocam sizin bölümünüz endokrinoloji uzmanı çok az bir elin
parmakları kadar da diyebiliriz bunun nedeni nedir? Çoğu meslekte bir Üniversiteye
giriyorsunuz ve Üniversite bittiğinde mesleğinizi elinize alıyorsunuz. Bugün İnşaat
Mühendisliği Fakültesine girersiniz ve İnşaat Mühendisi olarak çıkarsınız veya Eğitim
Fakültesine girersiniz Öğretmen olarak çıkarsınız. Fen Edebiyat Fakültelerine girip ilgili
bölümlerden oranın unvanını alarak çıkarsınız. Bir Endokrinoloji Uzmanı olmak veya
Hematoloji, Nefroloji gibi bu tarz uzmanlıkları almak için bir defa 6 yıl Fakülteyi
bitireceksiniz. Ondan sonra bugünün koşulları için söylüyorum, iki yıl mecburi hizmete
gideceksiniz bu arada Tıp’ta uzmanlık adı altında çok ciddi bir sınav vardır o sınavla İç
Hastalıklarını kazanacaksınız. 4 ila 5 yıl onun eğitimini alacaksınız. O bitecek 2 yıl daha
mecburi hizmete gideceksiniz. Ondan sonra Tıp’ta uzmanlık sınavı dışında son 3 – 4 yıldır
yapılmaya başlandı yan dal uzmanlık sınavı diye bir sınava girip, Endokrinoloji bölümünü
kazanacaksınız. 3 yıl o işlemi yapacaksınız ondan sonra bir daha mecburi hizmete
gideceksiniz. Dolayısı ile siz 18 yaşında girdiğiniz Fakülte’den bir Endokrinoloji Uzmanı
olmak için neredeyse 38 yaşında çıkıyorsunuz. **Hocam o zaman bütün hayatınız okulla
geçiyor. Dolayısı ile çok uzun ve zahmetli bir yol bu kadar uzun ve zahmetli bir yol olunca
bazen insanlar yolu yarıda bırakabiliyor yeter artık diyor. Buda işte bir takım uzmanlık
alanlarının giderek sayısının azalmasına yol açıyor. Son yıllarda Endokrinoloji Eğitimi veren
Üniversite hastaneleri ve bir takım Eğitim Araştırma hastanelerinin sayısı arttığı için sayı
giderek artıyor. Ama Kayseri çok büyük bir şehir olmasına rağmen, şu anda Üniversite
dışında Endokrinoloji Uzmanı, Eğitim Araştırma hastanemizde var orada da yerleşik kadroda
bildiğim kadarı ile bir doktor arkadaşımız var. Diğerleri mecburi hizmetle dönüyor. Yani
halen mecburi hizmetle döndüre bildiğiniz ki Kayseri gibi büyük bir şehre bile ancak mevcut
kadrolarla döndüre biliyorsunuz bu sayının çok azlığına delalet ediyor. **Ben sizi burada

tebrik etmek istiyorum hocam, azimle bu bölümü bitirdiğiniz için, çünkü oldukça meşakkatli
bir bölüm Endokrinoloji. Biraz sevme meselesi yani ilgi duyma, hoşlanma meselesi bende
Endokrinoloji’yi hep sevmiştim. Dolayısı ile nasıl olsa okuyoruz, fark etmez buradan devam
edelim dedik. **Gelelim tiroid ve guatr hastalıklarında kan testi yaptırdım işte, bende bir şey
çıkmadı yâda çıktı gibi bazı halk arasında yanlış bilinen doğrular yâda doğru bilinen yanlışlar
mı var buna da bir açıklık getirmenizi rica ediyorum. Bu gibi hastalıklarda kan testleri
yeterlimidir? **Tıp’ta en temel şey hastanın muayenesidir, hastayı dinlemektir. **Tıp’ta en
temel şey hastanın muayenesidir, hastayı dinlemektir. Önce genelden bahsedelim, sonra özele
inelim tiroide. Tıp’ta en temel şey hastanın muayenesidir, hastayı dinlemektir. Bazen hastayı
dinlerken hatta hocalarımızın bize söylediği bir söz vardı. Hastayı iyi dinleyin size teşhisini
söylüyor derler. Aslında hasta anlatırken sizi bir yere yönlendiriyor, kanalize diyor. Hastayı
iyi bir dinlemek, iyi bir muayene etmek, ondan sonra kafanızda şekillenen bazı şeyleri
tahlillerle doğrulamak veya dışlamak esas bizim işimizin temeli bu kişiyi dinlemeden sadece
tahlile bakarak karar vermek çok zor ve imkânsızdır. Çünkü aynı rakamsal değerler çocukta
başka manaya gelir, rakamlar aynı bakıyorsunuz tahlildeki rakamlar aynı o kişi 5 yaşında ise
farklı, 20 yaşında ise farklı manaya gelir, gebe ise farklı manaya gelir. Yaşlı ise farklı manaya
gelir. Böyle durumlar vardır. Deriz ki siz şundan dolayı tedavi alın, ama siz 60 yaşında
olsaydınız hiçbir şey yapmaya gerek yoktu veya siz gebeyim demeseydiniz hiç tedaviye bile
gerek yoktu. Ama gebe olduğunuz için artık bu rakam tedavi edilir. Temel olan bir hastanın
baştan sona incelenmesi, şimdi dediğiniz şeye gelecek olursak toplumda en yaygın olan tiroid
örneğinden yola çıkalım hormonal problem olduğu için, kanda ölçülen değerler bir kişinin
hormonu eksik mi, fazlamı onu söyler. Ama bir tiroid kanseri misiniz değimlisiniz onu
söylemez. Çünkü tiroid kanserine giden yol o kişinin muayenesinde nodül dediğimiz bir takım
çıkıntıların tespiti bu çıkıntıların bu çıkıntıları da ben şuna benzetirim, hastalara derim ki
patates çillenir biliyorsunuz, çil istenmeyen bir şey patatesin doğurduğu çıkıntı nodülde tiroid
bezinin doğurduğu çıkıntı istenmeyen şey işte bu istenmeyen şeylerin muayenede tespiti
bazen hasta kendisi far eder. Boğazımda bir şişlik oldu diye gelir, bunun tespiti, bunun
ultrasonografisi çok zararsız bir inceleme yöntemidir. Ultrasonografi ile doğrulanması,
içyapısının anlaşılması ve ondan sonrada oradan bir iğne ile örnek almak yoluna giderek
mesela bir tiroid kanserini teşhis edersiniz. Ama şu saydıklarımın içerisinde hiç kan tahlili
yok gördüğünüz gibi dolayısı ile bazen şu sıkıntıyı yaşıyoruz hastalarımız ben bir kan tahlili
yaptırmak istiyorum diyor, tahlil yaptırmak önemli değil tahlil, o pazılın bir parçası sadece
diğer parçalar olmadan yani hastayı dinlemeden, muayene etmeden o tahlil size çok farklı
manalar taşır. Bazen şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz tiroid kanseri çıkıyor bu diyorsunuz
bakıyorsunuz ultrasonografideki görüntüye bu en az bil yıldır sizde varmış diyorsunuz. Nasıl
olur ben 3 ayda bir kanımı ölçtürdüm diyor işte burada o büyük yanlışlık ortaya çıkıyor.
Kandan o hormon için artırmaya veya azaltmaya bir ilaca gerek var mı yâda hiçbir şeye gerek
yok hormonlarınız normal. Bunu söyletir başka bir şey söyletmez size kan tahlili belki, bu
yazımızı okuyan tiroid kanserli hastalarımız vardır. Yanlış anlaşılmasın ancak ameliyat olan
bir tiroid kanserinde kandaki bir madde kanser tekrar ettiğinde yükselir. Ama o madde normal
insanlarda da vardır. Normal tiroid bezide üretir kanser de onu üretir siz o dokuyu çıkardığınız
için onun sıfır olması lazım, sıfırken 3 – 5 oldu ise bu nereden geldi kanser tekrar etti mesajı
verir. Tiroid kanserinin belki takibinde kan tahlilinin yeri vardır ama teşhisinde hiçbir önemi
yoktur. **Hocam kıymetli bilgilerinizi okurlarımız ve bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür
ederiz. Bende bana bu imkânı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. **Yeni bir söyleşide
tekrar görüşmek ümidi ile hoşçakalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112254.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

AK Parti'nin adaylık takvimi belli oldu
AK Parti sözcüsü Beşir Atalay 2015 genel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Adaylık başvurularında ilk sırada yer alması beklenen AK Parti milletvekili adaylığı için
başvuru takvimini belirledi. Milletvekili aday adaylığı için erkeklerden 5 bin, kadınlardan ise
2 bin 500 lira başvuru ücreti alınacak. Engelli adaylardan ise başvuru ücreti alınmayacak.
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AK Parti'nin adaylık takvimi belli oldu 1 0 0 0 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti
Sözcüsü Beşir Atalay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Merkez Karar
Yönetim Kurulu'nun (MKYK) aldığı kararlar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Seçimle ilgili temel bütün kararların dünkü toplantıda alındığını belirten Atalay, "Ülkemiz
seçim ortamına girdi, pazar günü Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini yayınlamış oldu.
Bütün ülke genelinde bunun hazırlıkları başladı. Ülke olarak coşku içinde büyük bir seçime
hazırlanacağız. Milli iradenin belirleyiciliği her şeyden önemli, bunun da yolu seçimler. AK
Parti mekanizmaları olarak büyük bir seçime hazırlanıyoruz. Bir süredir kongrelerimiz devam
ediyordu. Bin 50 il, ilçe, belde kongremiz tamamlandı. 69'u il, şu anda 12 il kongresi
yapılacak. Bin 600 adet de kadın ve gençlik kolları kongremiz tamamlandı. Teşkilatlarımız da
tamamen yenilendi, yepyeni bir enerjiyle ülke genelinde büyük bir seçim kampanyası
yürüteceğiz" dedi. YSK'nın seçim takvimine değinen Atalay, "10 Mart'ta başlattı, 14 Mart
siyasi partilerin seçim kuruluna hangi seçim bölgelerinde seçime katılacaklarını 14 Mart'a
kadar YSK'ya bildirecekler. 7 Nisan partilerin aday listelerini YSK'ya teslim tarihidir. 14
Nisan'da geçici listeler Resmi Gazete'de ilan edilecek. 24 Nisan'da da kesin listeler
yayınlanmış olacak. 8 Mayıs'ta gümrük ve yurtdışında oy kullanma başlayacak" ifadelerini
kullandı. Atalay, dün MKYK'da alınan kararları hatırlatarak, "AK Parti olarak tüm seçim
çevrelerinde seçime iştirak edeceğiz. Her yerde temsil ediliyoruz. Parti adaylarının tespit ve
sıralamasında bütün seçimlerde olduğu gibi merkez yoklamasını esas aldık. Aday tespiti ve
sıralamasını yapmış olacağız. Aday adaylık başvurusu 11 Şubat'ta başlayacak, 20 Şubat'ta
bitecek. Bu başvurular genel merkez ve il teşkilatlarına yapılabilir. Burada önemli bir iki
hususu özellikle kendi teşkilatlarımız için paylaşayım, biz daha önce bir ilke kararı aldık. Son
kongrelere (5. Olağan Kongreler) teşkilatlarımızda yöneticiliğe aday olanlar için bu seçimde
adaylık söz konusu olmayacaklar. İstifa ederlerse bunlar aday listelerine girmeyecekler.
Kongrelerden önce bu ilke kararını açıklamıştık, onun için şuanda yeni seçilen teşkilat başkan
ve mensupları aday adayı olmak için görevlerinden istifa etmesinler. Belediye başkanlarımız,
belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz aday adayı olmak için istifa etmesinler,
bunlar aday listelerine giremeyecekler" diye konuştu. KAMPANYANIN TANITIMI 15
NİSAN'DA 7 BÖLGEDE YAPILACAK Özel aidat olarak başvuruda erkek adaylardan 5 bin,
kadın adaylardan 2 bin 500 TL alınacağını, engellilerden ise hiç özel aidat alınmayacağını
belirten Atalay, "Partimizin yürüteceği ilk çalışma takvimi belirlendi. Bu aday adaylarının
başvurularının bitmesinden sonra 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde teşkilat temayül yoklaması
yapılacaktır. 6 Mart'tan itibaren genel merkezde aday adaylarının iyi tanınması için mülakatlar
yapılacak. 23 Mart-7 Nisan arasında genel başkanımızın başkanlığında nihai listeler

belirlenmiş olacak. Kampanyamızın özüyle ilgili AK Parti her zaman çok farklı bir seçim
kampanyası yürütür. Büyük bir seçim kampanyasına hazırlanıyoruz. Geçen hafta Afyon'da
kampanya ile ilgili benim başkanlığımda kapsamlı bir çalışma yaptık. Oraya birlikte
çalıştığımız ajansı çağırdık. Bilboardlar, müzik çalışmalarını, mitinglerin çerçevesini çizmiş
olduk. Çalışmalarımız hızla devam ediyor, edecek. Kampanyamızın tanıtım programı 15
Nisan olabilir diye düşünüyoruz. Bu tanıtımı geçen tanıtımlardan farklı olarak 7 bölgemizde
yapacağız" dedi. HAKAN FİDAN'IN AK PARTİ'DEN ADAY OLACAĞI İDDİASI Atalay,
konuşması sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, "MİT Müsteşarı Hakan
Fidan'ın istifa edeceği iddiaları var, partinizden aday olacak mı?" sorusuna Atalay, "Sayın
Cumhurbaşkanımızla Başbakanımız paylaşmışlar. Onun için doğrusu bir şey söyleyemem"
karşılığını verdi. TMSF'NİN BANK ASYA'YA EL KOYMASI TMSF’nin Bank Asya'ya el
koymasına ilişkin soruya ise Atalay, "Bu geniş bir konu. Türkiye'de tabi bankacılık sistemine
çok ciddi bir denetim getirildi. O kriz yıllarını hatırlarsanız 2002 öncesi pek çok sayıda
bankanın batması ve vatandaşlarımızın mağdur olması. Ekonomi ile ilgili büyük bir
çöküntüydü. AK Parti döneminde BDDK kuruldu. Bankacılığa böyle bakmak lazım. Orada
bir risk varsa, mevduat sahiplerini mağdur edecek risk varsa bu tür tedbirler alınır. Bank Asya
konusu yeni gündemde değil. Bankanın kendi yürüyüşü BDDK tarafından değerlendirildi,
risk aşamasına geldiği için de mevduat sahiplerini korumak açısından böyle bir karar
alınmıştır. Ben olayı böyle yorumluyorum. Bu, teknik bir konudur. Bankacılık sistemimizin
kendi iç denetim mekanizmasıyla alınmış bir karardır" cevabını verdi. SEÇİM
BEYANNAMESİ "Seçim beyannamesinde başkanlık sistemi getirilecek mi?" sorusu üzerine
Atalay, "Bu konunun her yerde tartışıldığını biliyoruz, yeni de değil ama ben geçen hafta kısa
bir açıklamayla şöyle demiştim, 'Yani bizim henüz seçim beyannamemiz veya söylemlerimiz
çalışılıyor, nihai şeklini almadı. Biz çalışanlar bununla ilgili basına bilgi vermeyiz'. Seçim
beyannamesi ile ilgili tam bir taslağımız da çıkmadı. Her seçimde yürüten biriyim seçim
beyannamesini, son güne kadar ne yer alacağını söylemeyiz. Bu Genel Başkanın hakkıdır, 15
Nisan'da Genel Başkanımız hangi konuları en öne alıyoruz, bunları Genel Başkanımız
açıklayacaktır. Kampanya tanıtımı dediğimiz bunların çalışmasıdır. Bu konularda işin özü
diye sizlere bir şey söylemedim, biraz da bunlar sürpriz olacak" dedi. Atalay, bürokratların
adaylığı konusunda AK Parti'nin fren yaptırdığı iddialarına yönelik, "Ben bir engel falan
Genel Başkanımızın bürokratların istifasına engel oluyor' diye bir şey duymadım. İstifaları
genelde kendi seçenekleridir. Biz, tabi AK Parti olarak aday adayımızın çok olmasını arzu
ederiz. Aday adayımızın çok olmasını, içinden iyi seçimler yapmayı arzu ederiz. O konuda
hiçbir engelleme düşüncemiz söz konusu değil. Kadın adaylarla ilgili kota uygulamıyoruz.
Başından beri kadın adayı bünyesinde en çok barındıran parti olduk. Son kongrelerimizde,
teşkilatlarımızda kadın yönetici sayısı çok arttı. Türkiye'de kadınların hem toplumsal hayatta
hem siyasi hayatta daha fazla rol almaları için büyük çaba sarf ediyoruz. Genel başkanımızın
ve hepimizin yine hassasiyeti bu" açıklamasında bulundu. "Doğu için seçim stratejisi
planlıyor musunuz?" sorusu üzerine Atalay, "HDP ile ilgili ve diğer partilerle ilgili strateji
bunlar için çalışır. Biz de strateji çalışıyoruz, strateji heyetimiz var. İktidarın, kendi partimizin
mitingleri hepsi bunun içinde, seçim stratejisi yürütürüz. Bölge ve Türkiye ile ilgili her türlü
alternatifi düşünüyoruz. Kendi stratejimiz için o değerlendirmeleri alıyoruz" diye konuştu.
Başka bir gazetecinin, "Seçim beyannamesinin bir bölümünün kutsal mücadeleye ayrılacağı
yönünde bir haber vardı" sözleri üzerine Atalay, "Kutsal mücadele diye bir terimi ilk defa
sizden duyuyorum. Kimin yorumu bilmiyorum" karşılığını verdi. Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday gösterileceği
iddialarına ilişkin soru üzerine Atalay, "Çok istisnai bir durum olursa partinin kararı olabilir"
şeklide konuştu. BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI AK Parti'nin başkanlık sistemi
ile ilgili bakışının sorulması üzerine de Atalay, "Tartışılmayan hiçbir konu olmaz, herkes
özgürce düşüncesini söyler. Orada tartışırız, bir karar verilir ama ondan sonra o kararın

peşinde oluruz. Burada ihtilaf falan olmaz. Farklı düşünenler tabi olabilir ama bir karar verilir,
hepimiz o farklılıkları unuturuz. O kararın üzerinde hepimiz çalışırız. Dünkü MKYK
toplantımızda bu değerlendirilmedi. Şöyle olur; biz seçim beyannamemizdeki çalışmamızı
tamamlarız, genel başkanımıza ve MYK'ya sunarız. Orada belki öncelikler değişebilir,
tartışılabilir" dedi. "PARTİMİZ İÇİN BUNDAN SONRA DA ÇALIŞACAĞIZ" Başka bir
gazetecinin, "7 Haziran'daki genel seçimlerden sonraki planınız ne olacak?" sorusuna Atalay,
"Benim üçüncü dönemim. Türkiye'yi değiştiren büyük bir misyonun içinde rol aldım. 12
yıllık bakanlık yaptım. Partimin ve bu misyonun güçlü şekilde devamı benim en önemli
dileğim. Partim, partimiz için bundan sonra da çalışacağız. Bütün çalışmam partimizin
geleceğe güçlü şekilde yürümesi olacak" cevabını verdi. KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ
PARTİLER KANUNU AÇIKLAMALARI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Siyasi Partiler Kanunu'na ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Atalay, "Şu anda
milletvekillerinde mümkün olduğunca adaylarımızı belirlemede kamuoyu, teşkilat
yoklamaları kullanılıyor. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu üzerinde tartışılması
gereken birçok konu var. Seçime doğru giderken yapılacak iş değil bunlar, bu seçimden
sonra" şeklinde konuştu. Başkanlık sistemi konusunun tartışılmasını 'iyi' olarak niteleyen
Atalay, "Türkiye'de bütün sistemler tartışılmalı. Bütün bunlar demokrasi için iyi. Bu,
kamuoyunda ortalıkta bu sistem tartışmaları yapılmalıdır. Bunlar olumludur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112255.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 8 Yaralı
Kayseri'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi
yaralandı.
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İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 YARALI 1 0 0 0 Edinilen bilgiye göre,
Kayseri-Ankara Karayolu 25'inci kilometre meydana gelen trafik kazasında şoförlerinin ismi
alınamayan 42 BJK 025 plakalı otomobil ile 38 YY 106 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, 2 otomobil içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kısa süre içerisinde
kazanın meydana geldiği yere giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Y.G. ve N.G.'yi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırırken, yaralanan 6 kişide çeşitli hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.G. ve N.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken,
kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112256.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Sinir Krizi Geçirdi Mahkeme Salonunu
Birbirine Kattı
Kayseri'de 'Zorla Senet İmzalatma ve Darp' davasında, sinir krizi geçiren mağdur, salonda
bilgisayar, kapı ve mikrofonu kırdı.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Zorla Senet İmzalatma ve Darp'
suçundan yargılanan sanık O.Ş.(26) ve mağdur M.K. hazır bulundu. Ağustos 2014 tarihinde
meydana gelen olayda O.Ş.'den kiraladığı araba ile M.K.'nın Talas ilçesinde kaza yaptığı,
kaza masraflarını almak isteyen O.Ş.'nin M.K.'yı darp ederek senet imzalatmaktan yargılandı.
Yargılama sırasında mağdur M.K., sinir krizi geçirerek masayı yumrukladı ve salonun
kapısını, mikrofon ve bilgisayarı kırdı. Salonda bulunan Cumhuriyet Savcısı'na saldırmaya
çalışan M.K. salonda bulunan polis memurları tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına
alındı.
Olayla
ilgili
olarak
soruşturmanın
başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112257.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz, kapalı çarşı'yı ziyaret
etti
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kapalı Çarşı'yı
ziyaret ederek, esnafların sıkıntılarını dinledi. Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası olarak
Kayseri’de ticaretin daha da canlanması bakımından elimizden gelen tüm gayreti
gösteriyoruz" dedi.
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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalcı
ve KTO meclis üyeleri ile birlikte Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. İlk olarak Kapalı Çarşı
Yaşatma, Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Tepe'yi ziyaret eden
Hiçyılmaz, çarşının durumu hakkında bilgiler aldı. Daha sonra esnafları tek tek gezen
Hiçyılmaz, çarşı esnafının sıkıntılarını dinledi. Çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Hiçyılmaz,
esnafın ikramlarını da geri çevirmedi. Ticaret Odası olarak Kayseri’de ticaretin daha da

canlanması bakımından ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyleyen Hiçyılmaz, "Bu
çerçevede geleneksel çarşı diye tabir ettiğimiz Pazarcılar Çarşısı, Kapalı Çarşı gibi mekanları
bugün ziyaret ettik. Burada iş yapan arkadaşlarımızı, üyelerimizi ziyaret etmek suretiyle
onların isteklerini, taleplerini ve yapılması gerekenleri incelemeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar
özellikle Kapalı Çarşıya fiziki bakımdan gerekenlerin yapıldığını gördük. Burada iş yapan
arkadaşlarımızın hepsi aynı şeyi söylüyorlar ve özellikle soğuk havalarda Kapalı Çarşı gibi bir
mekanın ısıtılmış olması, ışıklarının ve diğer fiziki şartlarının yerine getirilmiş olması takdir
edilecek bir durumdur. Özellikle belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca esnaf
arkadaşlarımıza ve üyelerimize de teşekkür ediyorum. Ancak üyelerimizin de buna karşılık
vermesi bakımından bu yapılanları değerlendirmek ve buranın daha işlevsel hale gelmesi
açısından bırakınız ellerini parmaklarını dahi taşın altına koymaları gerektiğini düşünüyorum.
Bu anlamda arkadaşlarla görüşüp konuştuk" dedi. Hiçyılmaz, "Bu işe niyetli olduklarını
gösteriyorlar fakat bir taraftan da özellikle para toplanması konusunda başarısız
olunduğundan bahsediyorlar. Dernek başkanımızın ifadesine göre ayda 20 TL'yi dahi
toplamak da zorluk çekildiğinden bahsediliyor. Ama bazı nimetlere erişebilmek için bazı
külfetlere katlanılması gerekir. Onun için burada iş yapan arkadaşlarımızın Kayseri Ticaret
Odası olarak şimdiye kadar belediyelerin ve bundan sonra da belediyelerin yapacakları her
türlü yardıma karşılık vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Bugün yaptığımız tespitlerde
özellikle levha sisteminin gözden geçirilmesi kanaatine vardık. İş yerlerindeki tezgahların
zaten dar olan yolları daha da dışarıya çıkmak suretiyle kapattıklarını gördük. Bazı fiziki
şartlar konusunda düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılabilir diye düşünüyoruz. Özellikle
burada iş yapan arkadaşlarımız ve üyelerimizin eğitimden geçmesi kanaatine vardık. Kayseri
Ticaret Odası olarak üyelerimizin eğitilmeleri ve kendi yaptıkları işleri daha iyi şartlarda
yapabilmeleri bakımından elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Hiçyılmaz ayrıca, "Tüketici yasasının Kapalı Çarşıda iş yapan her üye tarafından bilinmesi
taraftarıyım. Bu tür faaliyetlerle burada iş yapan üyelerimizin, arkadaşlarımızın daha bilinçli
hale gelmesi, bu çarşıya daha çok müşteri çekilebilmesi bakımından önemli olduğu
kanaatindeyim. Bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Fakat fiziki şartlarda istenilen bazı şeyler
varsa da bunları zaten belediyelerimiz yapmaya hazırdır. Gerekenler yapılır diye
düşünüyorum ama çok fazla eksiklik olduğu düşüncesinde değilim. Üyelerimizin, iş
adamlarımızın kendilerini yenilemelerini gerektiğini ve eğitim faaliyetlerine katılmaları
gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki faaliyetlerimiz bu şekilde devam ederse bu
geleneksel çarşının Kayseri’ye bundan sonra daha çok geleceğin umut ettiğimiz turistlerimize
daha iyi hizmet verme noktasına geleceği fikrindeyim. Faaliyetlerimize bu şekilde devam
edeceğiz" diye konuştu. Hiçyılmaz daha sonra Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek, burada
da esnaf ile sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112258.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Genel Seçimlerde İnternetin Gücü Beklenenden
Daha Fazla Olacak
Sosyal Medya Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Genel seçimlerde internetin gücü beklenenden
daha fazla olacak" dedi.
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Topuzoğlu, "Genel seçimlere yaklaşık 4 ay kalan şu günlerde, partiler adaylarını henüz
açıklamadılar, aday adayları yavaş yavaş belli oluyor, önümüzdeki hafta itibariyle ise aday
adayları listesinin netlik kazanması bekleniyor. Genellikle, seçime 1 ay kala çalışmalar daha
yoğunlaşmakla birlikte, bağımsız adaylar çalışmalarına bugünden başlamış durumda" dedi.
"Bir çok şehirde, iktidar partisi adaylarının, geleneksel medya üzerinde etkin olması
nedeniyle, sosyal medya ve internet üzerinden tanıtım önceki seçimlere nazaran daha büyük
önem taşımaktadır. Henüz teknolojiye hızlı şekilde adapte olmuş Y Kuşağına tam olarak
alışamamışken, Y Kuşağı algılarını doğru anlayamamışken, teknoloji ile doğan ve hayatının
her alanında teknolojiyi yaşayan Z kuşağı ile birlikte, çoğunluğu X kuşağında olan adayların
seçimlerde nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu" ifadesinde bulunan Topuzoğlu,
"“Adaylar, geleneksel yöntemlerin yanında güncel yöntemleri de iyi kullanmalı, sosyal
medyayı facebook ve twitterdan ibaret sanmamalı. Geleneksel yöntemleri kullanırken de
teknolojinin gücünden yararlanmalı ve kesinlikle söylemleri çelişmemelidir. Bununla birlikte
facebook ve twitter hesaplarını kendi de takip etmeli, mümkün olduğunca seçmenlerle online
görüşmeli ve verilen cevapların da adayın kendisine ait olduğunu hissettirmelidir. Adaylar,
facebook ve twitter yanında foursquare, instagram, bloglar ve video sitelerini de doğru şekilde
kullanmalı, son günlerin en popüler video sitesi olan web.tv üzerinde yerini mutlaka almalı,
bununla birlikte kendi televizyon kanallarında da tüm videolarına yer vermeli, zaman zaman
da internetten canlı yayınlarla çalışmalarını desteklemelidir. Her geçen gün artan internet
kullanımıyla birlikte etkileşimin de önemli hale geldiğini kesinlikle unutmamalıdır.
Gerçekleştirilecek sanal toplantılarda seçmenlerle sanal ortamda da bir araya gelmelidir. Tüm
bunları yaparken de samimi olmaları gerektiğini unutmamaları gerekir ki, internette kelimeler
daha büyük öneme sahip olmakla birlikte, internet kullanıcıları kullanılan kelimelerle karşı
tarafın samimiyet veya samimiyetsizliğini rahatlıkla fark edebilmektedir, bu unutulmamalı"
diye konuştu. Çalışmaları yürütürken de mutlaka profesyonel destek alınmasına dikkat çeken
Hakan Topuzoğlu, "bu işleri oğlunuza, yeğeninize ya da bir tanıdığınıza bırakmanız size
fayda yerine zarar da getirebilir Kampanyalar interneti, sokağı, televizyonları, gençleri,
kadınları, yaşlıları, her yaştan, her eğitimden, her kültürden insanları kapsamalı, hiçbir mecra
ihmal edilmemeli. Her mecranın kendine göre önemi vardır. Yapılacak çalışmalarda il ve ilçe
başkanlıklarının da uyumlu çalışması, adayların da birbirini destekler durumda olması çok
önemli olduğu gibi yapılacak android ve iphone uygulamalarının da adayları seçmene daha
fazla yakınlaştıracaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112251.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

KTO Merkez Çarşı İçin Eğitim Programı
Başlattı
Kayseri Ticaret Odası (KTO), Merkez Çarşı’da faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına
yönelik yeni eğitim faaliyeti başlattı.
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Uzman eğitimciler tarafından 5 ayrı başlıkta verilecek olan eğitim programının açılışı
gerçekleşti. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda düzenlenen açılış programına, Kayseri
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Merkez Çarşı’da bulunan
firmaların temsilcileri ve Oda üyeleri katıldı. Geçmişte ticaretin ve alışverişin nasıl işlediğini
ve eğitim ile nasıl bağdaştığını örnekler vererek anlatan Başkan Hiçyılmaz, “Hafta sonları
sürekli babamın iş yerine giderdim. İş yerlerimizde insanlardan, babamızdan dedemizden ne
görmüşsek, hayatımıza uygulamaya çalışarak büyüdük. Babamız hangi ticareti yapıyorsa,
müşteri ile nasıl konuşuyorsa, ticarette nasıl davranıyorsa gözlemleyerek kendimizi
yetiştirdik. Üniversiteyi okuduk, üniversitede kendi tahsil branşımıza göre teoriler gördük,
üniversite bittiğinde onların pratiğini yaptık” diye konuştu. Ticaret ve girişimcilikle ilgili
fikirlerini de paylaşan Hiçyılmaz, “Ticaret geçmişte çoğunlukla gözleme dayalı olarak gelişti.
Ama şimdi sadece gözleme dayalı değil de uzmanların bilimsel olarak anlatmasıyla
üyelerimiz bilgilensinler diye düşünüyoruz. Anlatılacak konular günümüzde uygulanması
gereken, uygulandığı zamanda bizlere menfaat sağlayacak şeyler. Dünya artık bizim o
gelişme çağımızdaki dünya değil. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki çok büyük rekabet içindeyiz.
Rekabete dayanmalı hem de daha bir adım öne geçmeliyiz ki ayakta durabilelim. Bu nedenle
günümüzde bilimsel biçimde kendimizi bilgi ile donatmalıyız” ifadelerini kullandı.
Bilimselliğin her alanda öne geçmesi gerektiğini kaydeden Hiçyılmaz, “Bu nedenle bu tür
seminerleri, toplantıları, eğitimleri sık yapmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin bunlardan istifade
etmesini istiyoruz. Özellikle Merkez çarşı ile alakalı çok büyük çabalarımız var.
Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmaya çalışıyoruz”
şeklinde konuştu. Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından, Uzman Eğitimci Mithat
Altuntaş tarafından katılımcılara, “Girişimcilikte Temel Kriterler” başlığında eğitim verildi.
KTO’nun düzenlediği eğitim programı; “Satış Teknikleri”, “Tüketici Kanunu”, “BAĞ-KUR
ile SSK Mevzuatı” ve “Ticaret Hukuku Uygulamaları” başlıklarında devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112260.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Yahyalı Derebağ Şelalesi Yenileniyor
Yahyalı’nın önemli turizm değerlerinden olan Derebağ Şelalesi’nde Yahyalı Belediyesi ve
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yenileme ve çevre
düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor.
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Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye giden Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk, Derebağ Şelalesi’nin İlçe merkezine yakın olması nedeniyle günübirlikçi turistlerin
bahar ve yaz aylarında şelaleye akın ettiğini, özellikle hafta sonları günlük 2 binden fazla
ziyaretçinin geldiğini ifade etti. BÖYLE BİR ŞELALEYİ YATIRMAYA BÜTÇE YETMEZ
Derebağ Şelalesi’nin güzelliğinden bahseden Başkan Öztürk şunları söyledi.“ Cenab-ı
Allah’ın yarattığı en güzel coğrafyalarından birisi olan Derebağ Şelalesi’ndeyiz. Doğrusu
böyle bir şelaleyi yaptırmaya bütçeler yetmez. Burası, zaman zaman söylediğimiz gibi “
Keşfedilmemiş Cennet” Yahyalı. İnşaallah bizim belediyeciliğimizle keşfedilmeye başlansın.
Gerek yurt içinden gerek yurt dışından insanlarımızı buraya bekliyoruz.” dedi. İNSANLAR
STRES ATMAYA BURAYA GELSİN Başkan Esat Öztürk Derebağ Şelalesi’nde yapılan
çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Öztürk “Derebağ Şelalemiz ilçemize 7 km’lik
bir mesafede bulunuyor. İnsanlarımız rahatlıkla buraya gelebilmesi için belediye olarak
Derebağ - Kirazlı alternatif yolunu açtık. Milli Parklar sınırına kadar bölgede peyzaj ve dere
ıslah çalışmalarımız da devam ediyor. Ben buraya hafta sonları 2 bin kişinin geçeceğini ümit
ediyorum. Bu rakam 5 bin’e de çıkabilir. Burada Kır Lokantası, Kır Kahvesi ve Seyir
Terasımız var. Yirmi kadar kamelyamız, yürüyüş ve bisiklet yollarımız olacak. Ben artık
burayı Keşfedilmemiş Cennet olarak atfetmiyorum. Biz belediye olarak keşfetmeye başladık.
Bir hafta sonu stres atmanın en güzel yeri, Derebağ Şelalesi diye düşünüyorum. Ben buradan
kendilerine ait olan dereyi ıslah eden D.S.İ’ ye ve 900 bin tl ‘lik bir projeyi şelalemize
kazandıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. “ dedi.
KALİTELİ HİZMETİ UCUZA SUNACAĞIZ Başkan Öztürk Derebağ Şelalesi’nin
işletmesini belediye olarak kendilerinin yapacağını belirterek “Burası Milli Parklar’a ait ama
buranın işletmesini, yapılacak protokol ile belediyemiz yapacak. Şelalemizde insanlarımıza
hafta içi ve hafta sonu açık büfe kahvaltılarımız olacak. Belediye olarak buranın işletmesini
biz yapacağımız için, kar amacı gütmeyen, kaliteyi ön plana çıkaran bir anlayışla hizmet
vermeyi hedefliyoruz. Burada kaliteli hizmeti ucuza sunacağız. Kayseri Belediyeleri bunu çok
güzel yapıyor. Gerek Tekir’de olsun, gerekse Harikalar Diyarın’da olsun. Kayseri tarzı bir
işletmeciliği belediye olarak burada uygulamak istiyoruz. Şuan Şubat Ayı içerisindeyiz. Biz
şelalemizin tanıtımına erken başlamak istedik. Derebağ Şelalesi’nde bahar aylarından
sonbaharın sonuna kadar hizmet vereceğiz. Burada güzel güzel şeyler olacak. İnsanlarımızı
buraya bekliyoruz.” diye konuştu. Yeni yapılan kır lokantası, kamelyalar, seyir terası ve
wc’de incelemeler yapan Başkan Esat Öztürk, seyir terasındaki panoramik manzarayı
insanların mutlaka görmesini ve fotoğraflarla ölümsüzleştirmesi gerektiğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112261.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Türkiye'nin İlk Türkçe-İngilizce Yerel Gazetesi
'City Kayseri' Çıktı
Türkiye’nin ve Kayseri’nin ilk Türkçe-İngilizce yerel gazetesi 'City Kayseri' çıktı.
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City Kayseri Gazetesi'nin sahibi ve genel yayın yönetmeni olan Erkinbeğ Uygurtürk,
gazetenin aylık çıkacağını söyledi. Uygurtürk ayrıca, “Günlük siyasi çekişmelerin yer aldığı
bir gazete değil, Kayseri’nin yurtiçi ve yurtdışında daha etkin tanıtımına katkı sağlamak için
tarih, kültür, turizm ve ekonomi alında çıkarttığımız bir gazetedir. Gazetemiz Türkiye’nin 50
şehri, 20’ye yakın ülke ve otellerde dağıtılmaktadır. Gazetemizin ilk sayısında köşe yazarak
hem gazetemize hem de Kayseri’nin tanıtımına katkı sağlayan başta Kayseri Valimiz Orhan
Düzgün ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112262.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Hollandalı yıldız, Türkiye’yi sevdi
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un yeni transferi, Royston Drenthe, ”İstanbul’un ve
Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu biliyordum. Türkiye'deki hedefim ise her zaman
kazanan tarafta olmak” dedi.
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un, Spor Toto Süper Lig Ara Transfer Dönemi’nde
renklerine kattığı Hollandalı oyuncu Drenthe, kulübünün düzenlediği basın toplantısında
gazetecilerin sorularını cevapladı. Royston Drenthe, “Menajerim bana Erciyesspor’un
teklifinden bahsetmişti. Bende değerlendirdim. Buraya gelirken ailem açısından da
değerlendirmem gerekiyordu. Araştırdım kendim ve ailem için uygun bir kulüp olduğuna

karar verdim. Ben İngiltere’de oynarken burası hakkında bilgim vardı. İstanbul’un ve
Türkiye’nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu biliyordum. Dün aramıza yeni bir arkadaş
katıldı. Oğulcan geldi dün onunla da biraz muhabbet ettik. Ona da anlattım. Ne kadar güzel
karşılandığımı arkadaşıma da anlattım. Buradaki aile ortamı gerçekten çok samimi. Çok
kaliteli bir takım. Sorumluluklarım var. Bunları yerine getirmek istiyorum. Ben kendimle
ilgili şunu söyleyeyim. Her zaman kazanan tarafta olmak istiyorum. Trabzon maçında iyi
oynadık. Bizim tek hedefimiz başarıya ulaşmak. Aynı noktaya odaklanmalıyız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112263.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Develi Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğünden Dev Adım
Develi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bünyesine 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp
kamyonu ve 1 adet asfalt süpürme makinesi kazandırarak (ASM) Develi’nin temizlik
çalışmalarıyla ilgili önemli bir adım attı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mehmet Cabbar “Araç filomuza kazandırılan bu
araçlarla birlikte 50 tane yeni bünyemize katılan mahallelerimize İlçe merkezinde
uyguladığımız hizmetleri uygulayacağız. Bu anlamda Şubat ayı içerisinde tamamlanacak olan
1000 adetlik konteynır ihalesinden sonra Belediyemizin temizlik işleriyle ilgili ekipmanlarını
tamamlayıp daha seri ve daha kaliteli hizmet götürme telaşı içerisinde olacağız. Çünkü
Develimiz her şeyin en iyisine layıktır.” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Meclis Üyesi
Kamil Müderrisoğlu da araç sayısının iki katına çıkmasıyla birlikte Temizlik İşleri
Müdürlüğünün daha kaliteli hizmet vereceğini belirtti. Araç Filosuna kazandırılan araçlarla
ilgili olarak Temizlik İşleri Müdürü Seyfi Ali Özdemir “Bünyemize yeni kazandırılan
araçlarla birlikte genişleyen hizmet alanımıza daha seri hizmetler götürebileceğiz. Şubat ayı
içerisinde tamamlanacak olan konteynır ihalesinden sonra 5 çöp aracımız İlçe merkezimizde 2
çöp aracımız da periyodik olarak köylerde hizmet verecektir. 3 yıllık ihalesi yapılan Temizlik
İşerinin bünyesinde toplamda 50 personel çalışmakta; bütün ekip ve ekipmanlarımızla
vatandaşlarımızın taleplerine seri bir şekilde hizmet götürme gayreti içerisinde olacağız.”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112264.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Siber Şubeden Süper Operasyon
Develi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bünyesine 5 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp
kamyonu ve 1 adet asfalt süpürme makinesi kazandırarak (ASM) Develi’nin temizlik
çalışmalarıyla ilgili önemli bir adım attı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mehmet Cabbar “Araç filomuza kazandırılan bu
araçlarla birlikte 50 tane yeni bünyemize katılan mahallelerimize İlçe merkezinde
uyguladığımız hizmetleri uygulayacağız. Bu anlamda Şubat ayı içerisinde tamamlanacak olan
1000 adetlik konteynır ihalesinden sonra Belediyemizin temizlik işleriyle ilgili ekipmanlarını
tamamlayıp daha seri ve daha kaliteli hizmet götürme telaşı içerisinde olacağız. Çünkü
Develimiz her şeyin en iyisine layıktır.” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Meclis Üyesi
Kamil Müderrisoğlu da araç sayısının iki katına çıkmasıyla birlikte Temizlik İşleri
Müdürlüğünün daha kaliteli hizmet vereceğini belirtti. Araç Filosuna kazandırılan araçlarla
ilgili olarak Temizlik İşleri Müdürü Seyfi Ali Özdemir “Bünyemize yeni kazandırılan
araçlarla birlikte genişleyen hizmet alanımıza daha seri hizmetler götürebileceğiz. Şubat ayı
içerisinde tamamlanacak olan konteynır ihalesinden sonra 5 çöp aracımız İlçe merkezimizde 2
çöp aracımız da periyodik olarak köylerde hizmet verecektir. 3 yıllık ihalesi yapılan Temizlik
İşerinin bünyesinde toplamda 50 personel çalışmakta; bütün ekip ve ekipmanlarımızla
vatandaşlarımızın taleplerine seri bir şekilde hizmet götürme gayreti içerisinde olacağız.”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112265.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İnanç Grup ‘Tan Eğitim Hizmetleri
Bu yıl Kayseri’de şube açan İnanç Grup ülke ticaretindeki kalitenin ve donanımlı insan
kaynağının artması için 20 yıldır ücretsiz olarak verdiği dış ticaret eğitimlerinin Kayseri’de ki
ilkini gerçekleştirdi.
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Bu yıl Kayseri’de şube açan İnanç Grup ülke ticaretindeki kalitenin ve donanımlı insan
kaynağının artması için 20 yıldır ücretsiz olarak verdiği dış ticaret eğitimlerinin Kayseri’de ki
ilkini gerçekleştirdi. Organize sanayi bölgesinde ki şubesinde yapılan eğitim programında
kursiyerlere ihracat tanımı ve çeşitleri, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, dış ticarette kullanılan
belgeler, ithalat tanımı ve şekilleri, ambar bekleme süreleri, transit ve antrepo, gümrük tarife
istatistiki pozisyonu, dâhilde işleme izin belgesi ve finansmanı konuları anlatıldı. Eğitim
programıyla ilgili konuşan İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Nejdet Külünk: “Dört asır boyu durduk, durdurulduk, durağanlaştık, statükocu olduk. Döndük
baktık ki bir arpa boyu yol kat edemedik. Sadece bir birimiz ile çatıştırıldık, bir türlü bir
birimizle çakışamadık. Bir birimizle çarpıştırıldık. Bir türlü bir birimizi toplayamadık,
dağıldık. Şimdi toparlanma vakti. Refah toplumların fert balı milli geliri de 25 bin dolarlar
konuşulurken ülkemizde 10 bin dolarlar konuşulur hale geldi. Yetmez. Zekâsı beton
duvarlarla örülü, Türk insanı dış ticaret, üretim, inovasyon, satış pazarlama, maliyet ve
markalaşma sürecinde mahir bir ülke olduğunu ilk yirmiler liginde boy göstererek kendini
ispatlamış durumdadır. İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu her şeyi devletten ve siyasetten
beklemek yerine : ‘Hiç kimse yok ben varım’, anlayışı içinde gümrük müşavirliği sektöründe
1984’lerden günümüze sürekli ilklere imza atıyor. Ücretsiz dış ticaret eğitimimiz 20 yıldan
buyana devam ediyor. 4 bine yakın insanımız eğitimlerimizden faydalandı. Ticaret alanında
eğitime çok önem veriyoruz. Bundan dolayı da eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir”
ifadelerini kullandı. Eğitim sonrası programa katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112266.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Memduh Boydak Direniyor!
17 Aralık ve dershane tartışmalarında hükümet aleyhinde açıklamalar yapan Boydak Holding
Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Boydak, daha sonra geri adım atmış ve “İşadamının
tarafı devlettir” demişti. Ancak holdingin CEO'su Memduh Boydak’ın sosyal medyadaki
hükümet aleyhindeki paylaşımları ‘Memduh Boydak direniyor’ yorumlarına neden oldu.
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“İmkanlarımla destek olacağım” Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak TMSF’nin el
koyduğu Bank Asya'ya Twitter’dan destek verdi. Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
CEO'su Memduh Boydak, "Bank Asya’da bir miktar param var, hiçbir endişem yok. Ülkemde
bir bankanın zora düşmemesi için yarında imkanlarımla destek olacağım" diye twit attı. Gülen
okullarını da desteklemişti Memduh Boydak, cemaat okullarıyla ilgili yaşanan polemiklerde
de cemaat okullarını destekleyici paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Boydak yurtdışındaki
okullar ile ilgili ise şu twiti atmıştı: “Yurtdışı seyahatlerimde bazen Türk okullarını ziyaret

fırsatı buldum ve hiçbir zaman ülkemiz aleyhine söylemlerini icraatlarını duymadım” Mustafa
Boydak geri adım atmıştı Daha önce Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa
Boydak’ın 17 Aralık ve dershane tartışmalarında hükümetle yaşanan gerginlik, Mustafa
Boydak’ın geri adım atması ile sular biraz durulmuştu. Ancak holdingin CEO'su Memduh
Boydak’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla Boydak Holding
hükümetle
yine
karşı
karşıya
geleceği
benziyor.
Haber
Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112267.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

BOYDAK işçileri isyanda
Kayseri'de bir mobilya fabrikası işçileri kendilerine yüzde 3 zam yapılmak istendiğini
belirterek, fabrika önünde eylem yaptı. Fabrika işçileri, “Devlet yüzde 12 zam verirken
patronlarımız bize yüzde 3 zam ile gelmişler” dedi.
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Fabrika önünde eylem yapan işçiler sendika yetkililerini yanlarına çağırdı. Bir sendika
yetkilisi eylem yapan işçilerin yanına gelerek konuşmak istedi. Fabrika çalışanları sendika
yetkilisine tepki gösterdi. Polis ekipleri sendika yetkilisini eylem alanından uzaklaştırdı.
Kendilerine yüzde 3 zam verileceğini söyleyen bir işçi, “Ben buraya girdiğimde 2009 yılıydı
o zaman bin 100 lira maaş alıyordum. Yıl 2015 şu anda aldığım para bin 150 lira. 50 lira artış
olmuş. 2009 yılında ben yeni evliydim şu anda 2015 yılındayız 3 çocuğum var. O zaman
ekmek 25 kuruştu şimdi 85 kuruş. Biz sadece 50 lira zam alıyoruz. Şu anda ‘görüşmeler
sürüyor’ diyorlar. Devlet yüzde 12 zam verirken, patronlarımız bize yüzde 3 zam ile
gelmişler. Bizim aldığımız para yetmiyor, geçinemiyoruz. Biz sendikamızı değiştirmek
istiyoruz. Öyle yasal bir hakkımız varmış ama değiştirmemize izin verilmiyor. Bizim burada
isteğimiz güzel bir zam verilsin. 4 senedir zam almıyoruz. Zam verilsin işimize devam
edelim” ifadelerini kullandı. Bir diğer işçi ise, “Bin 200 lira para alıyorum. 400 lira ev kirası
veriyorum. 300 lira kira ödüyorum. 130 lira elektrik parası ödüyorum. 100 lira da su parası
yatırınca geriye 200 lira para kalıyor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bir haksızlığı daha
söylemek istiyorum. Ben 12 yıllık işçiyim 4 ikramiye alan arkadaşlar var bir de 3 ikramiye
alan arkadaşlar var. Niye böyle oluyor? Neden bunlar eşit değil?” diye konuştu. Bir başka işçi
de, “Bu adam mesai yaparsa ve Pazar günü gelirse bin 200 lira veriyorlar. Gelmediyse 833
lira maaş alıyor. Şöyle söyleyeyim sendika bize 38 lira ev kirası veriyor. Aidatını kesiyor.
Lafa geldiği zaman ‘yardım veriyor’ diyorlar. Hani nerede?” şeklinde konuştu. Öte yandan,
sendika ile fabrika yetkililerinin toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112268.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İl Sağlık Müdürlüğüne Yer Tahsisi
İl Sağlık Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Melikgazi Belediyesince Ağırnas’ta
mülkiyeti belediyeye ait eski garaj binasının olası doğal durumlarında kullanılması için tahsis
edildi.
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Melikgazi Belediyesi olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğini önemsediklerini ve her
alanda yapılan yatırımlara kanunlar çerçevesinde destek olduklarını hatırlatan Başkan Vekili
Serdar Altuntuğ, “Belediye olarak vatandaşların refahı ve mutluluğu için imkanlarımızı
seferber ediyoruz. Bunları yaparken, hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde, vatandaşların
merkeze gelmelerinden ziyade hizmeti yerinde almaları için diğer kurum ve kuruluşlarca
yapılan çalışmalara da destek oluyoruz. Şu ana kadar Sağlık, Emniyet ve Müftülüğün birçok
isteğini meclisimizden karar alarak yerine getirdik. Ayrıca Sağlık alanında yaptığımız en
önemli yatırım olarak, Danışmentgazi ve Mimarsinan Şirintepe mahallelerine yaptırmış
olduğumuz Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonları olmuştur. Tesislerimiz şu anda
hizmet vermeye başlamış, vatandaşlarımızın en önemli isteklerinden birisi yerine getirilmiştir
”dedi. İl Sağlık Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Ağırnas mahallesinde daha önce
belediye garajı olarak kullanılan kapalı alanının 10 yıl süre ile tahsis edildiğini belirten
Başkan Vekili Serdar Altuntuğ, kamu kurum ve kuruluşlarına bu tür hizmet ve yatırım desteği
verilmeye devam edeceğini kaydetti. Başkan Vekili Serdar Altuntuğ, hiçbir zaman
istenmeyen ancak her zaman hazır olmamız gereken olası afet durumlarında kullanılması için
tahsis edilen tesisin zaruri olan malzemelerin korunabilmesi amacı ile depo olarak
kullanılmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112269.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

2014'te Kayseri'yi 396 bin 861 turist ziyaret etti
Kayseri'yi 2014 yılında 396 bin 861 turist ziyaret etti.
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Edinilen bilgilere göre 2014 yılı içinde işletme belgeli konaklama tesislerine 150 bin 676
yerli, 14 bin 832 yabancı turist, işletme belgeli konaklama tesislerinde geceleme yapan 187
bin 715 yerli, 22 bin 262 yabancı turistin ziyaret ettiği öğrenildi. Havaalanından 67 bin 9 yerli
turist giriş yaparken, yabancı turist sayısı ise 51 bin 56 olarak belirlendi. Enformasyon
bürosuna ise 14 bin 593 yerli turist müracaat ederken yabancı turistlerin sayısı ise 4 bin 992
oldu. Arkeoloji Müzesi'ni 15 bin 942 yerli, 885 yabancı, Etnografya Müzesi'ni 12 bin 368
yerli, 555 yabancı, Atatürk Evi'ni 19 bin 776 yerli, 641 yabancı, Kültepe Ören Yeri'ni 4 bin
278 yerli, 3 bin 40 yabancı, Soğanlı Ören Yeri'ni ise 5 bin 710 yerli, 30 bin 508 yabancı turist
ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112270.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

AGÜ'den Başkan Özhaseki'ye fahri doktora
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Senatosu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’ye, oy birliğiyle fahri doktora payesi verilmesini kararlaştırdı.
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Senato Odası'nda bir basın açıklaması düzenleyen AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu,
doktora hakkında bilgiler verdi. Sabuncuoğlu, "AGÜ’nün ilk fahri doktora payesi Başkan
Özhaseki’ye, ülkemizde eğitim ve bilime, kültür-sanat ve sporun gelişimine, ülke
ekonomisine, turizme, kentleşme ve şehir planlaması, çevrenin korunmasına ve geri dönüşüm
ve enerji konularına katkılarından dolayı verilecek" dedi. Başkan Özhaseki'nin AGÜ'nün
kurulmasında öncü olduğunu dile getiren Sabuncuoğlu, "Başkan Özhaseki, Türkiye’de ilk
defa Vakıf Destekli Devlet Üniversitesi modelinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için
Abdullah Gül Üniversitesi’nin kurulmasında öncü oldu. Üniversitelerin gelişimine katkıda
bulunup, Kayseri’nin üniversiteler şehri olarak markalaşmasını sağladı. Büyükşehir
Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde “Bilim Merkezi” açılmasını sağladı. Yaz aylarında
faaliyete geçecek olan merkez, gençleri ve çocukları bilimle erken yaşta tanıştırarak ufuklarını
açacak. Kültür-sanat ve spor faaliyetlerinin gerçekleştiği ve dünya yıldızlarının buluştuğu
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’ni, kamu kaynaklarını ve bütçesini kullanmaksızın hayata
geçirdi. Tesis, uluslararası bir çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kent ve Mimar Sinan
Müzesi ile Türkiye’de ilk dijital müzenin kurulmasını sağladı. Tarihi Kayseri Evleri
Restorasyon Projesini hayata geçirerek, Kayseri kültürünü yansıtan yapıların
canlandırılmasına katkı sağladı. Bu proje ile İspanya’da gerçekleşen ve İspanya Kralı’nın da
katıldığı Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri töreninde özel onur ödülü aldı. Erciyes Kış
Sporları ve Turizm Merkezi projesini hayata geçirerek, Türkiye’nin en önemli kayak
merkezlerinden biri haline getirdi. Bu sayede Erciyes, Kayseri’den dünyaya açılan bir pencere
olarak, gelecekte uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor" dedi. Rektör
Sabuncuoğlu ayrıca, "Ülkemizi Avrupa’da başarılı bir şekilde temsil eden AGÜ Spor Kulübü

Kadın Basketbol Takımının daha köklü bir yapıya kavuşturulması ve Avrupa
Şampiyonalarında her yıl istikrarlı bir şekilde ülkemizi temsil etmesi ve başarı grafiği
sergilemesi için destek verdi. Uluslararası spor organizasyonlarının yapılacağı, UEFA
standardında stadyum yaptırdı ve bu uygulama Kayseri Modeli olarak 25 ilde uygulandı.
Kentleşme ve şehir planlaması konusunda birçok ilimize öncü ve örnek teşkil eden
uygulamalar yaptı. 2009 yılında faaliyete geçen Kayseray projesi ile Uluslararası Toplu
Taşımacılar Birliği tarafından verilen 2010 yılı 'En İyi Kentsel Entegrasyon' ödülü, İngiliz
Tramway & Urban Transit dergisinin verdiği 'Dünyada Yılın En İyi Tramvay Sistemi Projesi'
ödülünü ülkemize kazandırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Şehiriçi Ulaşım
Bisikleti projesi ile 2011 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından
"Sürdürülebilir Gelişme" alanında ülkemize ödül kazandırdı. Serbest Bölge oluşturarak;
burada faaliyet gösteren 100’den fazla fabrikayla Kayseri’den 155 ülkeye ihracat yapma
imkanı sağladı. Kızılırmak üzerinde Yamula Barajı projesini gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk
kez “Kayseri Modeli” ile kamu kaynaklarını ve bütçesini kullanmaksızın tamamlanan bu
projeyle, boşa akan sular tarımsal sulama ve elektrik enerjisine dönüştürülerek ülke
ekonomisine
büyük
katkı
sağlandı"
ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112271.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri Şeker’in kredi derecesi yükselttildi
Kayseri Şeker teminatsız kredi alabilecek kurumlar arasına girdi.
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Sermaye Piyasası Düzenleme kurulunun denetimine tabi olan Turkısh Credıt Ratıng isimli
Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından 2014 yılı kredi dereceleri ile ilgili raporda Kayseri
Şeker’in kısa vadeli kredi derecesi yatırım yapılabilir skalasında “İyi kredi derecesi olan A2”
seviyesine, uzun vadeli kredi derecesi ise BBB den A-ye yükseldi. Kredi derecelendirmesi, bir
şirketin mali yükümlülüklerini, anapara ve faiz olarak tam ve zamanında ödeyebilme
kabiliyetinin ortaya konulması sürecidir. Bu sürecin sonunda şirkete, ne anlama geldiği
derecelendirme raporunda açıklanan sembollerle gösterilen bir not verilir. Bir yıl boyunca
ilgili şirket yakından takip edilerek, gerçek zamanlı bilgilerle derecelendirme notunu etkileyen
gelişmeler nota yansıtılır. TCR Kredi derecelendirme kuruluşu Kayseri Şeker Kurumunun
mevcut ticari riskini yönetebilecek güçte olduğunu teyit etti ve Türkiye’nin en büyük 101.
Kuruluşu olduğunu, Uzun ve kısa vadeli borçlarının 365 Milyon TL azaldığı, Karının Son üç
yılda istikrarlı şekilde arttığı ve 222 Milyon TL net kar elde edildiği, Şeker Sektöründe %14
paya sahip olan Kayseri Şeker’in mevcut pazar payını artırabileceğine hedefler belirlediğini
açıkladı. Kayseri Şeker’in verimlilik çalışmaları kapsamında; AR-GE Merkezini kurması,

Üretim kalitesini artırması, üretim kayıplarının azalması, Çiftçi Meclisini kurması, Coğrafi
Bilgi Sistemi ile arazi kontrolü yapılması, Toprak numunesi alınarak özel gübre üretimi
yaptırması, Helal Gıda sertifikası alması, FSSC-22000 gıda güvenliği belgesine sahip olması
yanısıra sermaye yapısını güçlendirmeleri için bağlı ortaklıklara Üç yılda 67 Milyon 586 Bin
TL kaynak aktarımının sağlandığına dikkat çekildi. Kredi derecelendirmesi aynı zamanda
ticari bir kuruluşun kredi itibarının belirlenmesi yanı sıra şirketin borcunu geri ödeyebilme
yeteneğinin bir değerlendirmesi olduğu için derecelendirme hesaplanması da şirketin malî
geçmişi, cari varlık ve borçları incelenerek. Kredi değerlendirmesi, borç veren veya yatırımcı
için, o borcun geri ödenme olasılığını belirlemek için de yapılmaktadır. Bu kapsamda Kayseri
Şeker Uzun vadeli skalada yüksek kredi notu göstergesi olan A- ye ulaşırken kısa dönem
kredi notu ise en üst limit olan A1in hemen altındaki ortalamanın üzerinde kredi kalitesi notu
olan A2 skalasına ulaştı. Kayseri Şeker ayrıca; Dört yıl önce Kredi derecelendirmesinde en alt
gösterge “D” olup iflas (piyasa datasının karşılığı “ÇÖP”)göstergesinden 4 yılda “yatırım ve
iş birliği yapılabilire” yükselmeyi başarmak suretiyle teminatsız kredi alabilecek kurumlar
arasına girmiştir. TCR Kredi derecelendirme kuruluşu Mali konulardaki olumlu gelişmeler ve
rahatlama ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikasının 310 bin ton olan üretim (kota) kapasitesini
bazı fabrikalarının kiralanması veya satın alınmasına bağlı olarak 500 bin ton seviyesine
çıkarmayı hedeflemekte bu rakamlara ulaşılması için gerekli nakdi sermaye ve kredibilitesinin
yüksek olduğundan bahsedilmekte bu gerçekleşirse yerli şeker üretiminin %20’inin Kayseri
Şeker’e ait olacak denilmektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112272.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İl Jandarma komutanlığı kaçak sigaraya geçit
vermedi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 40 bin 870 paket kaçak sigara ve 6 bin 408 paket
nargile tütünü ele geçirdi.
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Edinilen bilgiye göre Talas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 40 bin
870 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 6 bin 408 paket nargile tütününün ele geçirildiği
öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturmanın başlatıldığı, jandarma tarafından
halkın huzur ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112273.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Polis vatandaşın kabusuna son verdi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda 23 faili meçhul hırsızlık
olayı aydınlatılırken, gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cizaevine gönderildi.
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Valilik'ten yapılan açıklamada, operasyonla alakalı şu bilgiler verildi: "Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesinde değişik tarihlerde
meydana gelen 18 adet farklı faili meçhul hırsızlık ve mala zarar verme konusu ile ilgili
şüpheli F.T. ve A.O. tespit edilerek, bazı olaylarda ele geçirmiş oldukları suça konu hırsızlık
malları ile birlikte yakalanmış, ayrıca hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen şahıslara
konu ile ilgili işlem yapılmış, F.T. ve A.O. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır.
27/01/2015 günü yapılan çalışmalarda, Hacılar ilçesinde değişik tarihlerde meydana gelen
faili meçhul hırsızlık konusu ile ilgili şüpheli R.T. tespit edilerek olayların bir kısmında ele
geçirmiş oldukları hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalanmış, ayrıca hırsızlık mallarını satın
aldığı tespit edilen şahsa işlem yapılmıştır. R.T. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır.
30/01/2015 günü yapılan çalışmalarda, Hacılar ilçesinde değişik tarihlerde meydana gelen
dört adet farklı faili meçhul hırsızlık ve mala zarar verme konusu ile ilgili şüpheliler U.A. ve
G.T. tespit edilerek olayların bir kısmında ele geçirmiş oldukları hırsızlık malzemeleri ile
birlikte yakalanmış, ayrıca hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen 2 şahsa konu ile ilgili
işlem yapılmış, U.A. ve G.T. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; toplamda 23 faili meçhul ikametten hırsızlık ve
mala zarar verme olayı aydınlatılmış, olaylarla ilgili 11 şahsa adli işlem yapılmış olup, 5 şahıs
çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmışlardır."

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112274.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Narkotik Ekipleri Uyuşturucuya Geçit
Vermiyor
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti
yapan, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde bulunduran 3 kişi yakalandı
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobil içerisinde
arama yapılmış ve İ.Ö., İ.A. ve S.D. yakalandı. Yakalanan İ.A.'nın üzerinden 28 adet ecstasy
tablet, 7.65 mm çapında 1 adet tabanca ve 1 adet boş şarjör yakalanırken, İ.Ö.'den ise ağırlığı
0.75 gram gelen tütünle karışık esrar maddesi bulundu. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak'
suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.Ö. ve S.D. serbest bırakılırken İ.A., tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112275.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Mali müşavirler ruhsat aldı
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Hizmet Binasında düzenlenen törenle
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavını kazanarak mali müşavir
olmaya hak kazanan meslek mensupları ruhsatlarını aldı.
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Törende konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy bir
meslek mensubu profili oluşturduklarını söyleyerek “ Bir meslek mensubu eğitimli, sosyal,
iletişimi güçlü, hukuk bilinci gelişmiş, saygın ve vizyon sahibi olmalıdır’’ dedi. Her dönem
saygın, başarılı mali müşavirlerin yetiştiğine dikkat çeken Özsoy, ruhsat alan mali müşavirleri

başarılarından ve bu zorlu süreçteki azimlerinden dolayı tebrik etti. Özsoy, çiçeği burnunda
mali müşavirlere meslektaşlarıyla birlik beraberlik içerisinde hareket ederek, mesleklerini
yasal ve etik kurallar çerçevesinde yerine getirmelerini öğütledi. Kayseri Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyeleri de ruhsatlarını alan meslektaşlarına meslek
hayatında başarı dileklerinde bulundular ve konuşmaların ardından mali müşavirler törenle
ruhsatlarını aldı. Ayrıca SMMM Yeterlilik Sınavında ilk girişte bütün dersleri vererek başarılı
olan mali müşavirlere de Oda yönetimi tarafından Takdir Belgesi takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112276.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Can ve mal güvenliğiniz için “ce” siz ürünleri
satın almayın
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamkil Akçadırcı yaptığı açıklamasında vatandaşları
uyararak, "Can ve mal güvenliğiniz için 'CE'siz ürünleri almayın dedi.
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Akçadırcı,“CE” işaretinin bir ürünün amacına uygun kullanıldığında insan sağlığı, can ve mal
güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari
güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işaret olduğunu söyledi. Akçadırcı, "CE”
işareti ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini, ürünün
Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. Ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden
diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. “CE” işareti, tüketiciye bir
kalite güvencesi sağlamamaktadır. Tüketicilerimizin günlük hayatta sıklıkla kullandıkları
bilgisayar, mobil telefon, şarj cihazları, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfak
robotu ,tost makinası, radyo, gazlı pişiriciler, elektrikli ocak oda ısıtıcıları, mikrodalga fırınlar,
elektrikli ızgara, buharlı pişiriciler, su ısıtıcıları, ölçü aletleri, asansörler, basınçlı ekipmanlar,
motorlu taşıtlar, diğer makineler ve sıcak su kazanları gibi ürünlere “CE” işaretinin
iliştirilmesi zorunludur" dedi. Akçadırcı, "İl Müdürlüğümüzce yıllık denetim programı, ihbar
ve şikayet üzerine ve re’sen gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimi faaliyetlerinde
ürünler üzerine “CE” işareti iliştirilmesi hususunun da düzenlendiği 4703 Sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna aykırılık tespit
edildiğinde, ürünün piyasaya arzının geçici olarak durdurulması, piyasaya arzının
yasaklanması, ürünün toplatılması, bertaraf edilmesi gibi yaptırımlar uygulanmaktadır.
Ayrıca, güvenlikle ilgili herhangi bir şüphe duyulmayan, sadece “CE” işareti taşımaması
teknik düzenlemeye aykırılık olarak değerlendirilen ürünler için verilen süre sonunda
aykırılığı gidermeyen ürünlerin üreticileri veya ithalatçılarına 2015 yılı için 3 bin 350 TL'den
8 bin 381 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Gerekli testleri yaptırmadan usulsüz
olarak ürünler üzerine “CE” işareti iliştiren firmalar hakkında Cumhuriyet Baş Savcılığına suç

duyurusunda bulunulmaktadır. Tüketici ve kullanıcıların satın aldıkları sanayi ürünleri
üzerinde “CE” uygunluk işaretinin bulunup bulunmadığına bakmaları, belgesiz ve uygunluk
işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları can ve mal güvenlikleri açısından önemlidir"
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112277.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri'nin en güzel semti olacak
Kayseri'ye değer katan pek çok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu tür projelerden
biri olacak olan Sahabiye Dönüşüm Projesi için çalışmalarına devam ediyor. Dört etap halinde
yapılacak projenin ikinci etabında yer alan konut ve iş yeri sahipleriyle bir toplantı yapıldı.
Toplantıda proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
projenin tamamlanmasıyla Sahabiye'nin Kayseri'nin en güzel semti haline geleceğini söyledi
ve bu projeyi hayata geçirirken adaletten asla sapmadan şeffaf bir şekilde çalışacaklarını
kaydetti.
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" Sahabiye ile Fatih mahallelerini kapsayan ve dört etapta gerçekleştirilecek olan Sahabiye
Dönüşüm Projesi için geçen hafta birinci etap maliklerinin katıldığı bilgilendirme toplantısı
bu hafta ikinci etaptaki ev ve iş yeri sahiplerinin katılımıyla yinelendi. Projeyle ilgili teknik
bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Veli Böke, projenin
hangi alanları kapsadığını belirtti ve uygulamanın etap etap gerçekleştirileceğini söyledi.
Bölge sakinlerinin projeyle ilgili her türlü sorularının birebir görüşme ve bilgilendirme
broşürleriyle cevaplandırılmaya devam edildiğini dile getiren Böke, projenin gerekliliği ile
ilgili açıklamalarda bulundu. Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde yapıların büyük kısmının
eskidiğini ve depreme dayanıklılığının olmadığını, bu yapıların işlevselliğini ve maddi
değerini kaybettiğini, güvenlik sorunlarının ortaya çıktığını, yol ve otoparkların yetersiz
kaldığını, sosyal alanların yapılamadığını, tarihi eserlerin yüksek binaların arasında
kaybolduğunu vurgulayan Veli Böke, tüm bu sebeplerle bu alanın dönüşüme muhtaç hale
geldiğini söyledi. Veli Böke, projenin Kayseri'nin vizyon projesi olacağını kaydetti.
"SAHABİYE, DÖNÜŞÜM İÇİN ÖRNEK OLACAK" Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki de konuşmasında Sahabiye'nin şehrin en kıymetli yerlerinden biri olduğunu; ancak
pek çok nedenle değersizleştiğini söyledi. Buradaki binalara bu halleriyle Türkiye'nin hiçbir
vilayetinde mesken ruhsatı verilemeyeceğini vurgulayan Başkan Özhaseki, "Buradaki evler
zamanın en güzel evleriydi; ama şimdi kullanılamaz hale geldi. Altyapısıyla, üst yapısıyla
sıkıntılı bir durumda. Değersizleşti. Bir an önce dönüşüm projesine başlayarak şehrin en
kıymetli merkezini, en değerli hale getirmemiz lazım. Bu amaçla işe Sahabiye'den başlıyoruz.
Bu bölgenin dışında da birçok mahalle var; ama örnek olması açısından işe buradan
başlıyoruz" dedi. Projede 25-30 tane yüksek katlı bina olacağını ve yaklaşık 50-60 bin

metrekareye oturacak bu binaların dışında kalan 450 bin metrekareye yeşil alan, sosyal tesis,
cadde ve yollar yapacaklarını dile getiren Başkan Mehmet Özhaseki, Sahabiye'nin Kayseri'nin
en güzel semti haline geleceğini kaydetti. "ADALETTEN ASLA SAPMAYACAĞIZ"
Sahabiye ve Fatih'te, 5-6 bin konut ve işyeri sahibi bulunduğunu mirasçı ve ortaklarla bu
sayının 15-20 bin kişiyi bulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, "Tüm bu insanların hakkını helal ettirmek için her şeyi yapacağız. Kapalı kapılar
ardında asla bir şey olmayacak. Adaletten hiç sapmadan, şeffaf bir şekilde, aldığımız kararları
size izah ederek bu projeyi yapacağız" diye konuştu. Sonuçta ortaya muhteşem bir projenin
çıkacağını vurgulayan Başkan Özhaseki, "Proje uygulandığında ortaya çıkacak değer
şimdikinin birkaç katı olacak. Burada bir rant doğuyorsa hepsi size verilecek. Belediyenin
kârı buradaki boş alanlar olacak. Boş alanlara para harcayacağız ve şehrimizi
güzelleştireceğiz. Belediyenin buradan para kazanmak diye asla bir derdi yok. Buradan bir
rant doğarsa sizin olacak" dedi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112278.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Rainbov Kayseri Amasya Tasova’ya Bileniyor
Erkekler Hentbol Süper Lig Ekiplerinden Rainbov Kayseri, Lig’in 17. Haftası’nda kendi
evinde oynayacağı, Amasya Taşova YIBO maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
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Erkekler Hentbol Süper Lig’i 16.
Haftası’nda, Konya Selçuklu Belediyesi ile
27 - 27 skor ile berabere kalan Rainbov Kayseri, 17. Hafta hazırlıklarına ara vermeden devam
ediyor. Takımın Sportif Direktörü Yücel Şimşek yönetiminde gerçekleşen antrenman 2 saat
sürdü. Takım halinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, streching hareketleri ve
ağırlık çalışması sonrası iki grup halinde denge hareketleri ve kondisyon idmanı ile devam
etti. İkinci devreye başlarken 11. Sırada olduklarını, daha sonra 8. sıraya yükseldiklerini
söyleyen Takımın Sportif Direktörü Yücel Şimşek, ”İkinci devreye başlarken 11. Sıradaydık.
Şu anda ikinci yarının, 3 haftasını geride bıraktık. 8.sıraya kadar yükseldik. Play - off’a da
dahil olduk. Bu hafta Amasya ile güzel bir maç oynayacağız. İnşallah galip gelip, kayıpsız
devam etmek istiyoruz. Şu anda bir sakatımız var cezalımız yok. Takımda moraller çok
yüksek. 3 maçta 5 puan çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel zevkli idmanlarımıza
aralıksız devam ediyoruz. Bu sene süper lig’de ilk yılımız. İlk yılımızda Play - off’a kalıp
güzel bir yer elde etmek istiyoruz" diye konuştu. “2 TRANSFER YAPTIK” Takıma iki
oyuncu transfer ettiklerini söyleşen Şimşek,”Kadromuza bir yerli ve birde yabancı olmak
üzere iki oyuncu dahil ettik.

Sağ kanadımızda Ankara Özel idare’den Osman Zeki Tepekurdu isimli oyuncuyu transfer
ettik. Antalyaspor ’dan da Hırvat asıllı Danijel Arapovic ’i kadromuza dahil ettik” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112279.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Develi araç muayene istasyonu hizmete başladı
Develi araç muayene istasyonu bugünden itibaren hizmete başladı.
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Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. tarafından yaptırılan ve işletilen araç
muayene istasyonun kendilerini rahatlatacağını söyleyen ilçe halkı, Develi Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu'ya, istasyonun
kurulmasındaki girişimleri nedeniyle teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112280.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Forum Kayseri'de Aşk Makinesi Sürpriz
Hediyeler Kazandıracak
Forum Kayseri, bu yıl unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirmek isteyenlere 7-15 Şubat
tarihleri arasında Aşk Makinesi’nden sürpriz hediyeler dağıtacak.
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14 Şubat’ta kurulacak Aşk Caddesi ise sevgilileri canlı müzik ve tango eşliğinde ağırlayacak.
Çikolata şelalesinden ziyaretçilere çilekli çikolata ikramı yapılacak. Açıldığı günden bu yana
sunduğu alışveriş ortamı ve keyifli etkinliklerle Kayserililerin ve kenti ziyaret edenlerin
yaşam merkezi haline gelen Forum Kayseri, 7-15 Şubat tarihleri arasında Sevgililer Günü
kapsamında gerçekleştirilecek kampanya ve etkinliklerle tam bir festival alanına dönüşecek.

Sevgililer Günü’ne özel gerçekleştirilecek kampanya dahilinde Forum Kayseri’den 150 TL
alışveriş yapan ziyaretçiler, fiş ve faturalarını göstererek alacakları jetonları Aşk Makinesi’ne
atarak onları bekleyen sürpriz hediyelerin sahibi olacak. ‘Adam & Eve Otel’de her şey dahil
iki gecelik konaklamanın da dahil olduğu yüzlerce hediye Aşk Makinesi’nde talihlilerini
bekliyor. Aşk Caddesi’nde tango eşliğinde romantik bir Sevgililer Günü… Forum Kayseri’nin
Sevgililer Günü sürprizleri bununla da bitmiyor! Alışveriş merkezi içinde kurulacak Aşk
Caddesi’nde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde aşkın dansı tango dansçıları ve aşkın resmini çizen
ressamın yanı sıra, aşk şarkılarından oluşan mini konserler ve pandomim sanatçıları
misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak. Aşk Caddesi’nden geçenler aşklarını tazeleyecek ve
sevdiğiyle keyifli bir gün geçirecek. Ayrıca Forum Kayseri ziyaretçileri, Sevgililer Günü’ne
özel olarak tasarlanacak bir alanda hatıra fotoğrafı çektirerek bu keyifli günü ölümsüz birer
anı haline getirecek. Çikolata şelalesinden ikram edilecek çilekli çikolata ise tüm sevenlerin
ağzını tatlandıracak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112281.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Vodafone’da Büyümenin Lokomotifi Dijital
Dönüşüm Ve Veri Gelirleri Oldu
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Dijital Dönüşüm Hareketi ile Türkiye’yi uçtan uca dijitalleştirmeyi hedefleyen Vodafone
Türkiye, 2014-15 mali yılının 3. çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü. 21 çeyrektir
kesintisiz çift haneli büyüyen şirketin veri gelirlerindeki %73’lük artış öne çıktı. Diğer yandan
şirketin faturalı abone sayısı ve kurumsal mobil servis gelirlerindeki artış performansı dikkat
çekti. 5 Şubat 2015, İstanbul – Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2014-15 mali yılının
üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Ekim-Aralık 2014 dönemine ait 3. çeyrekte şirket; servis
gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %11,8* artırdı. Böylelikle şirket, 21 çeyrektir**
kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirdi. Vodafone Grubu’nun Eylül 2013’te ilan ettiği
ve 2016 yılının Mart ayına kadar sürecek yatırım hamlesi “Project Spring” ile Türkiye’de
yatırımlarına hız veren şirketin istikrarlı büyümesi devam etti. Büyümenin lokomotifi ise veri
kullanımındaki artış etkisiyle veri gelirlerinde yükselme ve faturalı abone sayısı ile kurumsal
mobil servis gelirlerindeki artış oldu. Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2014 dönemini
kapsayan 2014-15 mali yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre çift haneli
büyümesini 21. çeyrekte** de sürdüren şirket, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine
göre %11,8 artırdı. Böylece şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Veri
kullanımı %137 arttı Vodafone’un, Türkiye’yi uçtan uca dijitalleştirmek üzere yürüttüğü
stratejik program Dijital Dönüşüm Hareketi’nin etkisiyle şirketin finansal sonuçlarında veri
gelirlerindeki artış dikkat çekti. 3. çeyrek itibariyle akıllı telefon penetrasyonunu %41,8’e
çıkaran şirket, veri gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %73 arttırdı. Vodafone Türkiye

abonelerinin veri kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre %137 artarak üçüncü çeyrekte
toplam 21,9 milyar megabyte’a ulaştı. 2014-15 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone
Türkiye’nin abone sayısı 20,5 milyon olarak gerçekleşirken, şirketin faturalı abone bazının
oranı %40,6’ya ulaştı. Vodafone RED tarifeleri şirketin faturalı abone bazındaki büyümesinde
öne çıktı. Faturalı abone sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyonun üzerinde net
abone artışı ile 8,3 milyona ulaştı. Kurumsal mobil servis gelirlerinde %14’lük artış
Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Yarına
Hazırım Platformu’nu hayata geçiren şirket, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini
sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal mobil servis gelirlerini mali yılının 3. çeyreğinde bir
önceki yılın aynı dönemine göre %14 artırdı. Müşteri memnuniyeti ile “Türkiye’nin en çok
tavsiye edilen mobil operatörü” Vodafone Türkiye, müşteri memnuniyeti odaklı programı
sayesinde Net Tavsiye Skoru’ndaki*** lider konumunu bu çeyrekte de sürdürdü.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112282.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Spor AŞ'den Öğrencilere Büyük Jest
05 Şubat 2015 Perşembe 15:35
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ bünyesinde bulunan buz pistine, sömestr
tatilinde öğrenciler ücretsiz olarak girdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu
Harikalar Diyarı içerisinde yaptırılan buz pisti, sömestr tatilinde öğrencileri ağırladı. Spor
Etkinlikleri AŞ tarafından 15 günlük yarıyıl tatilinde öğrencileri ücretsiz olarak ağırlayan buz
pistini, 10 günde 3 bin kişi ziyaret etti. Buz Pateni Tesis Sorumlusu Özgür Sinopluoğlu,
"Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Buz Pateni Pisti’nde okulların yarı yıl tatiline girmesi ile
beraber 6-15 yaş arasındaki çocuklarımız saat 14:00 ile 17:00 arasında ücretsiz kullanımına
açtık. Sadece ücretsiz girişlerin haricinde çocuklarımıza kış okulu paten hizmetini de verdik.
Buraya gelen çocuklar ve veliler verilen hizmetten dolayı bize teşekkür ediyorlar" dedi. Spor
eğitmeni Servet Özdemir ise, "Buz Pisti’nde sömestr tatili ile beraber çok yoğun bir talep
gördük. Belediyemizin sömestr tatilinin başından beri başlattığı günden beri günlük 300 kişi
toplamda 10 günlük süre içerisinde 3 bin kişiyi bulduk. Veliler bizlere sürekli teşekkürlerini
sunuyorlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112283.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

BOYDAK Holding'ten açıklama geldi
Boydak Holding, bugün basında çıkan toplu iş sözleşmesi haberiyle ilgili bir basın
açıklamasında bulundu.
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Değerli Basın Mensupları, Bugün bazı internet sitelerinde ve basında yer alan haberler ile
ilgili olarak kamuoyunu aydınlatma amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymuş
bulunmaktayız. Bağlı şirketlerimizden Boytaş A.Ş.'de toplu iş sözleşmeleri kısa bir süre önce
başlamıştır. Ilk görüşmelerde sendika yetkilileriyle yönetimimiz istişareler yapmış olup
karşılıklı talepler dinlenrniştir. Çalışanlanmızın bir kısmı dün yapılan ve henüz başlangıç
aşamasında olan toplu iş görüşmelerini yanlış bilgiler sonucunda anlaşmaya varılmış gibi
algılayarak tepkilerini dile getirmek için yönetim kurulu üyeleriyle görüşmek istemişlerdir.
Boydak Holding Yönetim Kurulu Uyesi ve CEO'su Memduh Boydak, tepki gösteren gruba
hitaben bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında bazı bilgilerin çalışanlara yanlış aktarıldığını
ve de yanlış anlaşmalara yol açıldığını belirterek ücret görüşmelerinin henüz başladığını ve
Şubat sonuna kadar sonuçlanmasının hedeflendiğini belirtmişti, Görüşmelerde ortalama 9.7'ye
tekabül eden işveren zam teklifinin kasıtlı olarak %3 olarak gösterildiğinin ve müzakerelerin
halen devam ettiğinin altını çizen Memduh Boydak konuşmasının devamında piyasa şartlarına
göre geçmişte olduğu gibi yarın da çalışanlarını mağdur etmeyeceklerini ve onlar için en iyi
oranı vermeye çalışacaklarını ifade etmiştir. Boydak en kısa zamanda konunun muhataplanyla
ikili görüşmeleri yaparak Şubat sonunda mutabakata varacaklarını yinelemiştir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112284.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Sektörün İlk Ve Tek Belgesi Kayserigaz’da
11 yıldır başarılı çalışmalarıyla kendisine ve Kayseri’ye katma değerler ekleyen Kayserigaz,
dünyanın en önemli standardizasyon belgelerinden ISO 31000 Risk Yönetim Belgesi’ni
almayı başararak, Türkiye’de ISO 31000 sertifikasına sahip ilk ve tek doğalgaz şirketi
unvanına sahip oldu.
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Başarı basamaklarında koşar adım ilerleyen Kayserigaz, bünyesine kazandırdığı yönetim
sistemleri sertifikalarına bir yenisini daha ekledi. 2014 yılı içerisinde yoğun çalışmalar
yaparak şirket içerisinde uygulanan “Kurumsal Karne” uygulaması ile risklerini belirleyen ve
bu risklere göre aksiyon planları hazırlayan Kayserigaz, bu süreçlerin neticesinde doğalgaz
sektöründe ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardı alan ilk ve tek şirket oldu.
Belge ile taçlandırılan risk yönetim politikası ile Kayserigaz’ın yöneticileri her türlü
kararlarında ve faaliyetlerinde riski bir faktör olarak ele almasının ve henüz işin başında
seçenekleri değerlendirerek risk odaklı ve proaktif yaklaşım ile hareket edilmesinin etkinliğini
ve sürekliliği artırmıştır. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayserigaz Yönetim Sistemleri
Birimi Sorumlusu Işıl Akkoç, ISO 31000 belgesi ile çalışanlara proaktif bir bakış açısı
kazandırılarak risk değerlendirmeleri konusunda farkındalık oluşturulduğunu belirtti. Akkoç,
risk iştahı doğrultusunda belirlenen risklerine yanıt stratejileri geliştirmek amacıyla
Kayserigaz’ın gerekli kaynakları sağlayacağının, risk yönetim yaklaşımının Kayserigaz’ın
kurumsal kültürünün bir parçası haline getirildiğinin ve sistemin performansının sürekli takip
edilerek sürekli iyileştireceğinin taahhüdünü de ISO 31000 Kurumsal Risk yönetimi belgesini
alarak kamuoyuna vurgulandığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112285.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

BOYTAŞ işçileri holding binasına yürüdü
Boydak Holding bünyesinde çalışan Boytaş işçileri, düşük zamma itiraz ederek gece
saatlerinden bu yana devam eden eylemlerini sürdürdü. Bunun üzerine Boydak Holding
Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Memduh Boydak personele hitaben bir konuşma yaparak
ikna etmeye çalıştı.
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Geceden bu yana devam eden eylemler gündüz saatlerinde de yürüyüşle sürdü. Boydak
Holding binası önünde personelle konuşan Boydak Holding Yönetim Kurulu üyesi Memduh
Boydak, “Bu demokratik tepkinin anlam bulabilmesi için birbirimizi dinleyebilmemiz lazım.
Birbirimizi dinlersek sorunları çözebiliriz. Birbirimizi dinlemezsek sorunları daha da
büyütebiliriz. Benim hem Boytaş yönetiminden hem sendikacı arkadaşlardan hem de insan
kaynaklarıyla ilgilenen arkadaşlarımdan anladığım kadarıyla ortada bir yanlış anlaşılma var.
Arkadaşlar yanlış anlaşılma şu; sendikanız 1,5-2 aydır bize yüzde 30 zam diye diretiyor.
Bizim işimiz bu şirketleri sürdürebilir halde tutmak. Biz yüzde 30 zammı bir defalığına veririz
ama 3 sene sonra, 5 sene sonra- 7 sene sonra ne yapacağız? Siz buradan nasıl emekli
olacaksınız?” ifadelerini kullandı. Boydak ayrıca, “Eğer konuşmamı keserseniz aramızdaki iş
barışı zedelenir. Aranızda ekmek derdi olmayan insanlar varsa onlara lütfen hatırlatın.
Arkadaşlar bırakın bir konuşayım ondan sonra ister işinizin başına gidin isterseniz başka türlü

bir çözüm bulun. Demokratik tepkiyi iş kaybına yol açmadan yapmamız lazım. Sendikanın
istediği yüzde 30 zam. Biz ise sosyal yardımlar dahil yaklaşık yüzde 10 zam teklifinde
bulunduk. Yıllardır bu müzakereleri yapıyoruz. Bu müzakerelerin devam eden bir süreci var.
Sendikanın teklifi orada bizim teklifimiz burada. Bu anlaşılmış durum falan değil. Sizi böyle
gaza getiren insanlara mahal vermeyin. Burada anlaşılmış bir durum yok. Size yüzde 30 zam
vermek önemli değil ama ondan sonra rekabet edemediğimiz takdirde yine aynı şeyler
başımıza gelir” diye konuştu. "Biraz şirketimize sahip çıkalım" diyen Boydak, “Bu
demokratik tepkiyi yanlış yere götürmenin bir anlamı yok. Sendikanızla müzakeremiz devam
ediyor. Biz sizlerin taleplerine her daim hazırız. Bu şirketlerin yaşamasını istiyorsak herkes
demokratik tepkisini dile getirdi. Mesaj alındı. Bunun daha ötesi yok. Lütfen bu şirketlerin
yaşamasını istiyorsak işlerimizin başına dönelim. İşlerimizi verimsizliğe yol açmadan devam
ettirelim. İşine giden işine gitsin, işine gitmeyen nereye gidiyorsa oraya gitsin” şeklinde
konuştu. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak ise, “Sizleri
mağdur etmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdiye kadar böyle karşımıza gelerek mi zam aldınız? Ben
sizlerden daha çok gayret ediyorum daha çok maaş almanız için. İnanmazsanız yapacağımız
bir şey yok. Lütfen gidin işlerinize başlayın. İnşallah önümüzdeki günlerde bu işler
neticelenecek. Güzel şeyler olacak. Sizleri mahcup etmeyeceğiz” dedi. Ancak işçiler holding
binası önünde beklemeye devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112286.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Bayıltan Karar
Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis cezası
verildiğini duyunca baygınlık geçirdi.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık H.K.(20) hazır bulundu.
06.10.2014 tarihinde Nazımbey Bulvarında polis ekipleri tarafından yapılan aramada sanık
H.K.’ın montunun iç cebinde beyaz kağıda sarılı 39 gr esrar, mont dış cebinde beyaz kağıda
sarılı 14 gr esrar, gömlek cebinde alüminyum folyoya sarılı 1,5 gr metan fetamin, pantolon
sağ cebinde sıgara paketi içerisinde 3 adet ecstazy ve cüzdanı içinde uyuşturucu verdiği iddia
edilen not defteri bulunmuştu. Sanık H.K. mahkemedeki ifadesinde ‘içmek için kullandım ve
affınıza sığınıyorum’ dedi. Mahkeme heyeti tarafında yapılan yargılama sonucunda sanık
H.K.’ ye 8 yıl 4 ay hapis ve 2 bin TL adli para cezası verildi. Kararı duyan tutuklu sanık H.K.
duruşma salonunda baygınlık geçirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112287.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Başkan Çelik'ten tarımsal kalkınma için
işbirliği teklifi
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir an önce biyogaz tesisini kurarak faaliyete
geçirmek istediklerini ve tarımsal kalkınma için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
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Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı
Abdulkadir Güneş’i ziyaret eden Başkan Çelik, tarımsal kalkınmaya yönelik yapılacak
çalışmalara ilişkin birlikte hareket edilmesi önerisinde bulundu. Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü'yle birlikte iz bırakacak birçok işte çalışacaklarını vurgulayan Başkan Çelik,
“Yapacağımız çalışmaları planlamak açısından ziyaretinize geldik. Kocasinan'ın doğu
bölgesinde Elagöz, Hasanarpa, Akin bölgesinde kalan çiftliklerdeki çevresel atıkların ve
olumsuzlukların giderilmesi anlamında yapacağımız biyogaz tesisi, gübre fabrikası ve besi
hayvancılığına yönelik düşündüğümüz bölgeyle ilgili projelerde Tarım, Gıda ve Hayvancılık
Müdürlüğü'yle birlikte çalışacağız. Bunun dışında yapmamız gereken işleri de birlikte
planlayalım istiyoruz” dedi. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan da, ‘Bir elin
nesi var, iki elin sesi var’ atasözünü hatırlatarak; ellerinden geleni yapmaya ve uyumlu bir
şekilde bu şehre hizmet etmeye hazır olduklarını ifade etti. Kocasinan Ziraat Odası
ziyaretinde ise Başkan Çelik, yapılan genel kurulda yeniden seçilen Başkan Abdulkadir
Güneş ve yönetim kurulu üyelerini tebrik edip başarılar dileyerek, "Şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda
destek olmaya hazırız. Öncelikli hedeflerimiz hayvansal ve bitkisel atıklardan elektrik enerjisi
elde edilmesine dayalı biyogaz tesisini hayata geçirmektir. Kocasinan’ın tamamı
düşünüldüğünde geniş bir coğrafyada çalışıyoruz. Dışarıdan bakıldığında bu durum bir külfet
gibi görülebilir ancak çiftçilerimizle kol kola girerek bunu nasıl bir ekonomik değere
dönüştürebileceğimizin gayreti içerisinde olacağız. Çok şükür bu anlamda da büyük mesafeler
kat ettik. Hem tarım hem de hayvancılığımızın gelişmesi için belediye olarak birlikte kol kola
çalışacağız. Kırsal mahallelerimize hizmet için ilk defa Tarımsal Hizmet Müdürlüğü ve Kırsal
Hizmetler Müdürlüğü olarak iki yeni müdürlük ihdas ettik. Her zaman olduğu gibi bu konuda
da Kocasinan Belediyesi öncülük etmiş oldu. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda ilk
yapacağımız iş, geçtiğimiz hafta Almanya’da incelemelerde bulunduğumuz Biyogaz Tesisini
kurmak olacak. KAYÇEV’in de bize geçmesiyle planlanması, projelendirilmesi ve
kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de inşallah bir çalışma yapacağız” diye konuştu. Kocasinan
Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, kırsal mahallelere yönelik yatırım ve desteklerinden
dolayı Başkan Çelik’e teşekkür ederek, "İhtiyaç duyulan altyapı ve yol çalışmaları konusunda
hem Büyükşehir hem de Kocasinan Belediyesi’nden büyük destek gördük. Biz mahalle
olmadan önce de Bekir Başkanımız bizimle çalışmaya başlamıştı. Köylerimizdeki arazi
yolları ve parke taşlarının bir kısmı belediyelerimiz tarafından yapıldı. Büyükşehir ve
Kocasinanımızın çok hizmetlerini gördük. Başkanımızın gelmesiyle de Kocasinan’da yeni bir
heyecan başladı. 'Yeni Başkan, Yenilikçi Başkan' diye bir slogan vardı, o slogan gerçekleşti.

Köylerin belediye başkanı sizsiniz” şeklinde konuştu. Başkan Çelik ziyareti sırasında
KAYÇEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Selim Satoğlu'nu da tarım ve ziraat
yetkililerine tanıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112288.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Uluslararası öğrencilerden Erciyes keyfi
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin
Burçları Derneği’nin birlikte düzenlediği Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin programları
kapsamında yaklaşık 100 öğrenci Erciyes’te düzenlenen etkinliğe katıldılar.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi” bu yılki
faaliyetlerine geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kokteylle başlamıştı. Akademinin programları
kapsamında yaklaşık 100 öğrenci Erciyes’te düzenlenen programa katıldılar. 25 ülkeden
yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı program Erciyes’te bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğü
Kayak evindeki programla başladı. Öğrenciler daha sonra gruplar halinde kayak hocalarından
kayak dersi aldılar ve bir süre pistlerde kayma imkanı buldular. Daha sonra programa katılan
akademi öğrencilerine sucuk ekmek ikram edildi. Ardından ise yine gruplar halinde kayak
eğitimine devam eden öğrencilerin bazıları da Kar motosikletine binerken bazıları da
kızaklarla kayma keyfini yaşadı. Programın ardından öğrenciler öğleden sonra Kayak evine
döndüler. Kayak evindeki programda öğrencilere bu yıl ki akademi çalışmaları hakkında bilgi
veren Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun akademi
çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Bildiğiniz gibi akademi çalışmalarımıza
geçtiğimiz haftalarda düzenlediğimiz açılış kokteyli ile başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda
öğrencilerimizi bu tatil döneminde Erciyes’te buluşturup güzel bir ortamda vakit
geçirmelerini düşündük. Bu amaçla bu yıl ki ilk gezilerimizin startını Erciyes gezisi ile
başlatmak istedik. Geçen yıl akademi çalışmalarımızı büyük bir başarı ile tamamladık ve
Türkiye genelinde akademi çalışmalarında önemli iller arasına girdik. Bu yıl yaklaşık 62
ülkeden 320 öğrenci ile akademi çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz ve akademi
çalışmalarımız 14 Şubat’ta başlayacak. Bu döneme kadar kayıtlarını yaptırmayan öğrencilerin
kayıtlarını yaptırması gerekiyor. Bu yıl daha geniş alanda eğitimlerimiz devam edecek.
Lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde öğrencilerin katılacağı seminer çalışmaları, çeşitli
okuma gruplarının yer alacağı programlar ve ihtisas eğitimi verilecek gruplar bu yıl akademi
bünyesinde faaliyet gösterecek alanlar. Bunlarla ilgili sizlerden çeşitli formları aldık ve bu
formlar doğrultusunda guruplarımızı oluşturmaya gayret ettik. Bu yılda eğitim çalışmalarının
yanı sıra çeşitli şehirlere düzenleyeceğimiz gezilerimiz olacak. Bu gezilerin yanı sıra
öğrencilerimize eğitim materyallerini ve müfredat programında işlenecek dökümanları

kendilerine vereceğiz. Bu yıl ki akademi programımızın da başarılı geçeceğine inanıyorum”
dedi. Haber/Fotoğraf: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112289.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

‘Ekonomide İhracat Desteği’ Semineri
Düzenlendi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından, ‘Ekonomi ’de İhracat Desteği’ konulu seminer
düzenlendi. Seminere katılan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,”Kayseri ihracatında 2023
yılında 7 Milyar dolar hedef koyduk” dedi.
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Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı Mehmet Ali Kılıçkaya konuşmacı olarak katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’de ihracat
yapan 900 firmanın olduğunu söyleyerek, Kayseri’ye 2023 ihracat hedefi koyduklarını ifade
etti. Hiçyılmaz,” Yurt dışında faaliyet gösteren firmalarımız fuarlarda yer almalıdır. Yeni
teknolojiyle tanışmalıdır. Fuarlarda yer alarak, buralardan istifade edilmelidir. Yurtdışına
giden üyelerimiz de fuarları takip etmelidir. Şehrimizin ihracat rakamlarımızı arttırmak için
yurt içi ve yurt dışı pazarlarında kendimizi tanıtmalıyız. İhracata önem veriyoruz. Kayseri
ihracatı olarak 2023 yılına 7 milyar dolarlık hedef koyduk. Kayseri’de ihracatta yüzde 7 artış
sağladık. 900 ihracat yapan firmamız vardır” dedi. Kuzey Irak’ta açmayı düşündükleri Ticaret
Ofis’ini terör olaylarından sonra tekrar gündeme getireceklerini söylen Mahmut
Hiçyılmaz,”Kuzey Irak’ta ticaret ofisi kurma çabamız vardı. Fakat Işid olayları yüzünden
ertelendi. Ekonomi Bakanlığının bu manada bize destekleri olacak. Kobilerimize ihracat
anlamında destek gerekiyor. Desteklerin neler olabileceği huşunda düşüncelerimi belirtmek
istiyorum. Enerji üretiminin sağlanması açısından destek verilebilir. Serbest bölgelerin cazibe
merkezi olarak kullanılmalıdır” diye konuştu. Hiçyılmaz ayrıca,” Küresel bir köy haline gelen
dünya da işletmelerin rekabet gücü varlıklarını sağlanabilmeleri için şarttır. Ar-Ge
çalışmalarına destek ile teknolojinin ilerlemesi için, üniversite ile sanayi ilişkilerinin artması
lazım. Ar-Ge’ye ayrılan pay ülkemizde binde 7 ‘dir. Ar-Ge’ye ayrılan pay artırılmalıdır. Bu
teşvik sistemi içerisinde yapılan yatırımların bir kısmı sürdürülebilir olmadığından dolayı
bitiyor. Teşvikten daha fazla istifade etmek için Kayseri dışına yatırım yapan girişimciler,
sürdürülebilirliği sağlamadığı için geri geldi. O yüzden sektörel teşvik daha önemlidir. İthal
edilen ürünlerin Türkiye’ de üretilmesi için teşvik verilmelidir. Kayseri sanayi ve ticaret
şehridir. Ama son yıllarda yapılan yatırımlara bakılacak olursak. Hizmet sektöründe de
gelişmeler bulunmaktadır” şeklinde konuştu. KILIÇKAYA:“İHRACATA TEŞVİKTE
ULUSLARARASI SIKINTILAR YAŞIYORUZ” Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatlara direk
sağladığı teşviğin bazen uluslararası sıkıntılara sebebiyet verdiğini söyleyen, Ekonomi

Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı Mehmet Ali Kılıçkaya”Ekonomi
Bakanlığı olarak herkese Terzi işi hizmet vermek istiyoruz. Bakanımızın dediği gibi daha da
sektörel bakmak lazım. Uluslararası sıkıntılar da yaşıyoruz. İhracata direk destek veren teşviği
yasaklıyor. Bu destekler uluslarası kurallara göre aykırı. Bu kuralları çok iyi bilmek lazım.
Çok sektör odaklı teşvik verdiğimiz zaman. Resmi gazetede yayınlanan kısmını İngilizceye
çeviriyorlar. Anti-damping vergisi ödüyoruz. İşte bu konuda dikkatli olmak lazım. Bizde bu
konuda hassasız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112290.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Üniversite öğrencilerine müjde!
2014-2015 öğretim döneminde yedek listelerin değerlendirilmesi sonrasında boş yatağı
bulunan ve yeni hizmete açılan yurt müdürlükleri için 5-15 Şubat 2015 tarihleri arasında
online başvuru alınacak.
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2014-2015 öğretim döneminde yedek listelerin değerlendirilmesi sonrasında boş yatağı
bulunan ve yeni hizmete açılan yurt müdürlükleri için 5-15 Şubat 2015 tarihleri arasında
online başvuru alınacak. www.kyk.gov.tr internet adresinden alınacak başvurular, kamu
kurum ve kuruluşlarından doğrulama yapılarak, değerlendirme sonuçları yine www.kyk.gov.tr
adresinden açıklanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112291.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kırmızı bülten çıkarılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin,
"Mahkeme kararları var. Adalet Bakanlığı kırmızı bülten yayınlayacak. Daha sonra süreç
hukuki belgeler üzerinden işleyecek" dedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, annesi Fatma Çavuşoğlu’nun ölümünün 3’üncü yıl
dönümü dolayısıyla babası Osman Çavuşoğlu’nun Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki
evinde okutulan mevlide katıldı. Bakan Çavuşoğlu, babası Osman Çavuşoğlu ve kardeşleri
Ahmet Çavuşoğlu, Hasan Çavuşoğlu, Hayri Çavuşoğlu, Şükrü Çavuşoğlu ve Aydın
Çavuşoğlu ile birlikte taziyeleri kabul etti. Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Ak
Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa
Berberoğlu’nun da katıldığı mevlidin ardından taziyeye katılanlara yemek ikram edildi. Bakan
Çavuşoğlu, Antalya Müftüsü Osman Artan’ın okuduğu duanın ardından taziyeleri kabul
etmeye devam etti. "GÜLEN HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK" Burada
mevlidin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, annesinin vefatının
3’üncü yılı dolayısıyla ailesiyle birlikte mevlit okuttuklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, katılan
herkese teşekkür etti. Bir gazetecinin ’Fethullah Gülen’in yeşil pasaportunun iptal edilmesi
söz konusu. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanlığı’na müracaatta bulunacak mısınız?’ sorusu
üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu işlemler tamamlandı zaten. Pasaport iptal edildi.
Dışişleri Bakanlığımız bu tür durumlarda zaten hangi ülke olursa olsun, işlemlerle ilgili
gerekli bilgiler veriliyor. Pasaport iptal olduktan sonra da ABD’ye bilgi verildi" dedi. Bu
sahte beyanla ilgili bundan sonraki süreç ne olacak. ABD’nin uluslararası hukuka göre ne
yapması gerekiyor?’ sorusu üzerine ise Bakan Çavuşoğlu "Mahkeme kararları var. Adalet
Bakanlığı kırmızı bülten yayınlayacak. Daha sonra süreç hukuki belgeler üzerinde işleyecek"
diye konuştu. ’İadesi gerekiyor mu?’ sorusunu ise Bakan Çavuşoğlu,"Tabii ki iade edilmesi
gerekiyor. Zaten aramızda da anlaşma var. Hepimizin üye olduğu uluslararası hukuk ve
sözleşmeler var. ABD ile de hem anlaşmamız, hem de işbirliğimiz var" diye yanıtladı.
’Türkiye’deki süreç ne olacak. ’ABD’nin iade etmeme gibi bir durumu yok mu?’ sorusunu ise
Bakan Çavuşoğlu "Bunu Adalet Bakanı’mıza soracaksınız. Yargı süreciyle ilgili sorulara
kendisi cevap verecektir. Siz olduğu şartta dediniz, ben de olduğu şartta kime soracağınızı
söyledim" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112292.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

işçilerin zam tepkisi gece de devam etti
Kayseri’de Boydak Holding bünyesinde yer alan Boytaş'ta işçiler zam oranına tepki
göstererek iş yavaşlatma eylemi yaptı.

06 Şubat 2015 Cuma 13:50

Dün akşam saatlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan toplam 5 blokta iş
bırakan işçiler, zam oranına tepki göstermek için bina önlerinde toplanarak iş yavaşlatma
eylemi yaptı. Gece boyunca zaman zaman iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemleri
gerçekleştirilirken, işveren kanadından fabrika müdürlerinin tamamına yakını personellerini
sakinleştirebilmek için toplantılar yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Boydak Holding binası

önünde toplanan işçiler, bağlı bulundukları Öz Ağaç-İş Sendikası’nın yüzde 6’lık zam oranını
kabul ettiğini öne sürerek eylemlerini sürdürdü. Akşam saatlerinde holding binası önünde
ateşler yakarak bekleyişini sürdüren işçiler, yetkililerden açıklama bekledi. İşçi ve yetkililer
arasında zaman zaman tartışma çıkarken, işçiler yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar
holding
binası
önünde
toplanma
kararı
alarak
olaysız
şekilde
dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112294.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybederken 2
kişi de tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Boztepe mahallesi Mahmut Şahin caddesi üzerindeki ikametinde yalnız
yaşayan 90 yaşındaki T.Ü., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun fark
edilip bildirilmesiyle sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan
şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir diğer olayda
ise Konaklar mahallesi Tavlasun caddesi 458. sokak üzerinde bulunan ikamette yaşayan 2 kişi
de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Her iki olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112295.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Madalyalı Eğitim
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), tarafından
görme engelliler için açılan satranç kursu çok sayıda başarılı sporcu yetiştirdi. Bu
sporculardan biri olan Ümit Selçuk, Türkiye şampiyonasında ikinciliği elde etti.
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Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesinde faaliyet gösteren ve eğitimde
marka haline gelen KAYMEK, engellilere yönelik pek çok faaliyet gerçekleştiriyor. Bu
faaliyetlerden biri olan Görme Engelliler Satranç Kursu Kayseri'de başarılı sporcuların
yetişmelerini sağladı. 21 sporcu ile Türkiye Şampiyonasına katılan Kayseri Engelliler Spor
Kulübü'nün sporcularından 15'i KAYMEK kurslarında yetişti. Bu sporculardan biri olan Ümit
Selçuk ise şampiyonada Türkiye ikincisi olma başarısını gösterdi. KAYMEK İhtisas
Merkezi'nde sporcuları ziyaret eden BEF Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, KAYMEK'in
son yıllarda engellilerle ilgili yapmış olduğu çalışmaların takdir topladığını belirterek,
"Engellilerle ilgili akıl oyunları kursunda güzel neticeler aldık. 26-30 Ocak tarihleri arasındaki
satranç turnuvasına Kayseri'den 21 oyuncu katıldı. Bu sporcuların 15-16'sı KAYMEK
kurslarında yetişti. Ümit Selçuk isimli kursiyerimiz ise Türkiye ikincisi oldu. KAYMEK
olarak sağladığımız güzel imkanlarla 11 sporcu dereceler elde etti. Engelli kardeşlerimize bu
başarılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Kayseri Engelliler Spor Kulübü Başkanı
Süleyman Ekici de Büyükşehir Belediyesi'nin engelli sporlarına katkısının çok büyük
olduğunu belirterek, bu desteğin artarak devam etmesini beklediklerini söyledi. Daha sonra
BEF Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
adına başarılı sporculara ödül verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112296.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Turizm Fakültesi’nde istihdam ve kariyer
günleri düzenlendi
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından geleneksel olarak yapılan “İstihdam ve
Kariyer Günleri” programının ikincisi düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen “İstihdam ve Kariyer Günleri”
programına; Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yetim ve Prof. Dr.
Murat Doğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Talas Belediye
Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Erciyes
A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı katıldı. Turizm Fakültesi öğretim
elemanları ve öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda yerel, ulusal ve
uluslararası birçok şirket stant açtı. Organizasyon, protokolün açılış kurdelesini kesmesi ile
başladı. Kurdele kesimi sırasında açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan Yetim; “Organizasyonun, sektörümüze ve öğrencilerimize hayırlı olmasını
diliyoruz.” dedi. Protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından stantları gezerek, stantlarda
bulunan şirket yöneticileriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Panel öncesi ERÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim basın mensuplarına açıklamada bulundu. “İstihdam ve

Kariyer Günleri” öğrenciler ile sektörü buluşturmakta ve mezun olduktan sonra iş bulmalarını
kolaylaştırmaktadır. Hem de sektörün ihtiyacı olan nitelikteki personeli temin etmelerine katkı
sağlamaktadır. Biz bu tür etkinliklerin bütün fakültelerimizde yapılmasını arzu ediyoruz.
Zaman zaman diğer fakültelerimizde bu gibi etkinlikler oluyor. Bu organizasyona katıldıkları
için sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin de bu gibi organizasyonlara
katılıp kendilerini bu alanlarda göstermelerini tavsiye ediyorum.” dedi. Etkinlik kapsamında
Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yaptı. Dedeman Grubu Genel Koordinatörü
Emrullah Akçakaya, Richmond Otelleri Genel Koordinatörü Ümit Yaşar Atalay ve ERÜ
Turizm Fakültesi’nin ilk mezunlarından olan ve şuanda Hilton Garden Inn Istanbul Golden
Horn Oteli Önbüro Müdürü Yusuf Demir öğrencilere tecrübelerini aktardılar. Panelistler başta
kendi kariyer gelişimlerine değinerek, turizm sektörünün beklentilerine yönelik konuşmaları
ile öğrencilerin gelecek planlamalarına yardımcı oldular. Dedeman Grubu Genel
Koordinatörü Emrullah Akçakaya panelde yaptığı konuşmada turizm sektörünün ekonomik
boyutu hakkında bilgiler verdi. Akçakaya; “2014 yılında dünya genelinde 1 milyar 200
milyon kişi seyahat ederek turizm hareketi içerisinde bulunmuş. Bu 1 milyar 200 milyon kişi
yaklaşık 1 tirilyon 300 milyar dolar ekonomi yaratmış. Son üç dört yılda da dünya turizm
pastası ortalama yüzde 4-5’lik bir rakam aralığında büyüyor. Bu endüstri olağanüstü bir
şekilde büyümeye devam ediyor.” dedi. Richmond Otelleri Genel Koordinatörü Ümit Yaşar
Atalay; “Öncelikle amacımızı, hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Amaç belirlendikten sonra
yol haritasını belirlememiz gerekiyor. Bu yol haritası kişiden kişiye değişir ancak illaki
hedefinizin en üst düzeyde olması gerekmiyor” dedi. ERÜ Turizm Fakültesi’nin ilk
mezunlarından olan ve şuanda Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn Oteli Önbüro Müdürü
Yusuf Demir ise “2007 yılında başladım ben bu işe. Sektör içerisinde çok fazla deneyim elde
ediyorsunuz. O kadar fazla şeyi deneyimliyorsunuz ki burada anlatmaya kalksak bu panel
bitmez” ifadelerini kullandı. İki saat süren panelin ardından konuşmacılara plaket taktim
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112297.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

KAYSO çalışanlarına uygulamalı egzersiz
eğitimi
Memorial Kayseri Hastanesi Fizyoterapisti Gamze Eskici, Kayseri Sanayi Odası’nda
(KAYSO) bir seminer verdi. Seminerde, çalışanlara, bel ve boyun ağrılarından basit
egzersizlerle kurtulmanın mümkün olduğu uygulamalı olarak anlatıldı.
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KAYSO Genel Sekreteri Nihat Molu başta olmak üzere yoğun katılımın olduğu seminerde,
ergonomik çalışma şekilleri detaylı bir şekilde ele alındı. Fizyoterapist Gamze Eskici, çalışma
masasında uzun süre yanlış pozisyonda oturanların bir süre sonra bel ve boyun ağrılarıyla
karşı karşıya geldiklerini belirtti. Yanlış oturma pozisyonlarına bağlı olarak oluşan
rahatsızlıkların iş hayatını ve yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade eden Eskici, “Çalışma
ortamında özellikle 45 yaşın altındaki kişilerde fiziksel fonksiyonları kısıtlayan en sık neden
bel ağrısıdır. Ağrılı atakların tedavisi kolay, yerleşmiş ağrının tedavisi ise oldukça zordur. Bel
ağrısının en sık nedeni belin yanlış kullanımına ve kötü duruşa bağlı oluşan yumuşak doku
zorlanmasıdır” dedi. Çalışanın psikolojik özellikleri de önemli Memorial Kayseri Hastanesi
Fizyoterapisti Gamze Eskici, çalışanların fiziksel ve psikolojik özelliklerine uygun ortamlarda
çalışması gerektiğinin altını çizdi ve ideal iş ortamını şu şekilde tanımladı: • İşyeri ergonomik
prensiplere uygun olarak projelendirilmelidir. • İç mekan ve büro donanımları çalışanın vücut
yapısına göre düzenlenmelidir. • İşe giriş muayeneleri işe uygun olarak yapılmalıdır. • Çalışan
işe uygun olarak seçilmeli ya da atanmalıdır. Seminerin sonunda çalışanlara işyerinde
yapılabilecek basit egzersizler uygulamalı olarak gösterildi. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO)
çalışanlarının Fizyoterapist Gamze Eskici’nin yaptığı hareketleri tekrarlaması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112298.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Sahabiye Medresesi yarın açılıyor
Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Ecdat
yadigarı tarihi eserlerden Sahabiye Medresesi de restorasyonu tamamlanarak açılışa hazır hale
getirildi. Sahabiye Medresesi yarın saat 13.30'da törenle açılacak.
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Kayseri'deki birçok tarihi eserin restorasyonunu yaparak tek tek ayağa kaldıran Büyükşehir
Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 20 yıllığına devralınan Sahabiye Medresesi'nin
restorasyonunu da üstlenmişti. Restorasyon çalışması öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, medresede bulunan esnafla toplantılar yapmış ve esnaflar geçici bir süre
Eski Adliye yanındaki iş yerlerine taşınarak mağdur edilmemişti. Sahabiye Medresesi'nin
restorasyonu kısa sürede tamamlandı ve esnaflar restore edilen işyerlerine yerleşti.
Restorasyonu tamamlanan medresenin açılışı yarın saat 13.30'da düzenlenecek törenle
yapılacak. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112299.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İtalya Fatihi AGÜ Spor
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Euroleague B Grubu 12.
hafta maçında Beretta Famila'yı 80-74'lük skorla mağlup etti.
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Kırmızı-beyazlı ekip, Schio kentinde oynanan karşılaşmaya, Lindsay Whalen, Tanisha,
Marginean, Mazic ve Sanders beşiyle çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Beretta
Famila daha etkili bir oyun sergileyerek ilk çeyreği 22-17, devreyi de 39-32 önde tamamladı.
AGÜ Spor, ikinci yarıda oyundaki dengeyi kurunca 3. çeyrek 54-54 sonuçlandı. Son çeyrekte
de rakibi karşısında hem hücumda hem de savunmada yüksek konsantrasyonlu bir oyun
ortaya koyan Kayseri ekibi maçtan da 80-74'lük skorla galip ayrıldı. AGÜ Spor'da, Sanders
18 sayı ve 11 ribaund, Lindsay Whalen 14 sayı 7 asist ve 4 ribaund, Kaltsidou 13 sayı, Laura
Nicholls ve Marginean 11'er sayı, Tanisha 7 sayı ve 4 ribaund, Mazic ise 6 sayı ve 8 ribaundla
oynadı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte B Grubu'nda 6. galibiyetini elde ederek tur
atlama ümidini 11 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak Orenburg maçına taşıdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112300.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Avusturyalı yetkililer acil servis hizmetlerine
hayran kaldı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Teknik Destek 2014 programı kapsamında İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından 'Dağcılık ve Kayak Sporuna Bağlı Yaralanmalarda İlk ve Acil Yardım
Konusunda Uluslararası İşbirliği' isimli projenin eğitim semineri yapıldı.
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Geriatri Merkezi konferans salonunda yapılan seminere İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç,
ICAR/CİSA Dağ Arama Kurtarma Teknik Başkanı Gebhard Barbisch, ICAR-MEDKOM
Tıbbi Direktörü Dr. Fidel Elsensohn, UMKE, AFAD ve JAK personeli katıldı. Seminerde

açılış konuşması yapan İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Dağcılık ve kayak sporuna bağlı
yaralanmalarda ilk ve acil yardım hususlarında Kayseri’de yürütülen faaliyetlerin
geliştirilmesinde uluslararası çalışmaların ilimize kazandırılması kapsamında Avusturya
ICAR/ MEDKOM kuruluşu yetkilileri ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri
arasında işbirliği çerçevesinde çalıştay, tatbikat vb. çalışmalar yapılacaktır. Projemiz ORAN
tarafından desteklenmekte olup ilimizde arama kurtarma faaliyetlerinde multidisipliner
çalışmalarda bulunan UMKE, AFAD, JAK gibi kuruluşların da katılımı ile gerçekleştirilecek
projemiz 6-7-8 Şubat tarihleri arasında 3 gün sürecektir. Bunun iki günü ders şeklinde konu
anlatımı interaktif bir tartışma ortamı içerisinde gerçekleşecektir" diye konuştu. Kılıç ayrıca,
"Yarında Erciyes Dağında bir arama kurtarma operasyonu yapacağız. Burada arkadaşlar iki
senaryo üzerinde çalışacaklardır. Erciyes Dağında şimdiye kadar bir çığ felaketi yaşamadık
ama arama kurtarma faaliyetlerimiz sürekli olmaktadır. Kaybolanlar ve mahsur kalanlar
olmaktadır. Özellikle kuvvetli yağışlarda arama ekiplerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda
güzel bir eğitim olacaktır. Epey bir katılımcımız var. Bu da bizi ve Kayseri’yi memnun eden
bir olaydır. Eğitime Niğde ve Nevşehir’den de ekipler gelecektir" şeklinde konuştu. ICARMEDKOM Tıbbi Direktörü Dr. Fidel Elsensohn ise, "Kayseri’deki acil servis hizmetleri çok
güzel. Eğitim programımızda görüşmeleri ayarladık. Öğleden önce travma öğleden sonra
çığda kurtarma şeklinde olacaktır. Hastanın olay yerinden acil götürülmesi ve yaraların
dikkatli bir şekilde steril edilmesi gerekmektedir. Olay yerinde yapılan müdahale son derece
önemlidir. Solunumun sağlanması, kontrol edilmesi de son derece önemlidir. En önemli sorun
çoklu travmadır. Birçok yaralanma içerir. Hastanın yoğun bakım ünitelerine çok hızlı
götürülmesi gerekmektedir. Olay yerine gelen ekipler kanamanın hangi boyutta olduğuna
bakmalıdır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112301.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

KTO’nun sosyal yardımı ilk meyvelerini verdi
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’ne hibe edilen cam fırını ile öğrencilerin hünerleri ortaya
çıkmaya başladı.
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Kayseri Ticaret Odası tarafından, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’ne geçtiğimiz yıl sosyal
faaliyetler kapsamında yapılan cam fırını yardımı ilk meyvelerini vermeye başladı. Kayseri
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü
Özlem Dayıoğlu ve beraberindeki öğretmenler tarafından ziyaret edildi. Olgunlaşma Enstitüsü
heyetinin ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Hiçyılmaz, “Yaptığımız
yardımın ilk meyvelerinin alınmasından dolayı çok mutlu olduk. Kayseri Ticaret Odası
yönetimi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Kayseri Olgunlaşma

Enstitüsü’nün geçen yıl bizden talep ettiği cam fırını konusunda da hassas davrandık. Bu
hassasiyetimizin neticesinde öğrencilerin ellerinden böylesine güzel eserler çıkması bizleri
gururlandırdı” dedi. Ziyarette konuşan Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Özlem Dayıoğlu,
Kayseri Ticaret Odası’nın katkıları ile okullarında faaliyete başladıkları cam fırını sayesinde
öğrencilere cam sanatına ilişkin bilgi aktarımı konusunda uygulama yapma şansı elde
ettiklerini kaydetti. Dayıoğlu, böylesine önemli bir katkıdan dolayı Başkan Hiçyılmaz ve
yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiklerini belirtti. Ziyaretin sonunda; Olgunlaşma
Enstitüsü Müdürü Özlem Dayıoğlu tarafından, cam fırında üretilen KTO logolu broş ve renkli
camdan desenli tablo Başkan Hiçyılmaz’a hediye edildi. Cam fırında; broş, abajur, avize,
duvar panoları, dekoratif süs eşyaları, magnet ve plaket benzeri birçok ürün yapılabiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112302.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Haziran seçimi MHP'nin seçimi olacaktır
MHP İl Başkanı Mete Eke, "Sayın Genel Başkanımız 'İsterseniz İl Başkanlığına devam
edebilirsiniz ya da aday olabilirsiniz' dedi" diye konuşarak 7 Haziran'daki seçimin MHP'nin
seçimi olacağını söyledi.
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"8 Şubat Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi 11. Olağan kongresini yapacağız" diyen
Başkan Eke, " Bugüne kadar yapılan fizibilite çalışmaları ve istişareler ve görüşmeler sonucu
Baki Ersoy ile il başkanlığı noktasında bir konsorsiyum oluştu. Dolayısıyla bütün teşkilatlar
fikir birlikteliği içinde Pazar günü tek adayla kongreye gideceğiz. Sayın Genel Başkan
Yardımcımız İstanbul Milletvekili Atila Kaya’da kongreye gelecektir" dedi. Başkan Eke,
"Kayseri’ye MHP’ye ve Ülkücü Harekete yakışır bir kongre yapabilmek için elimizden gelen
gayreti arkadaşlarımla beraber göstermekteyiz. 4 buçuk yıldır bu görevi şerefimizle yapmaya
çalıştık. Hareketimize ve partimize zarar verecek hiçbir konunun içerisinde olmadık. Sayın
Genel Başkanımız 'isterseniz il başkanlığına devam edebilirsiniz ya da aday olabilirsiniz' dedi.
Bu anlamdaki yol haritamızı aldık. Yani takdir edilen hizmetlerimiz oluştur ki Sayın Genel
Başkanımız bu anlamda bizi destekledi" diyerek şu şekilde konuştu: "Dolayısıyla önümüzdeki
7 Haziran 2015 genel seçimlerini ülke tablosu göz önüne alındığında ne kadar vahim bir tablo
olduğunu düşünürsek asıl olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin iktidara gelmesidir. Bu anlamda
bize herhangi bir görev düşerse biz o görevi layıkıyla yapmak için elimizden gelen gayreti
göstereceğiz. Müracaat edeceğiz. Takdir Genel Başkanımızındır. Biz şuan 13 yıldır genel
iktidarın gücüyle mücadele ediyoruz. 21 yıldır da yerel iktidarla mücadele ediyoruz. Bu 21
yıllık periyot burada bizim karşımızda devasa bir güç oluşturdu. Ülke göz önüne alındığında
yereldeki bu güç dengesi genel siyasetle karşı karşıya kalacaktır. Ülke, vatan, devlet, bayrak
olmazsa, ezan susarsa ülke bölünürse yerel iktidarın hiçbir esprisi kalmaz. Dolayısıyla bizim
vatanın bölünme noktasındaki kaygı ve sıkıntılarımız 7 Haziran seçimleriyle son analizini
yapacaktır. Suriye ortadadır. Bölünmüştür ve oradaki insanların can, mal ve ırzı tehlikededir.

Türkiye'nin böyle bir duruma gitmemesi için MHP yarım asırdır mücadele etmektedir. Var
olma sebebimiz ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. Başka bir kaygımız da yoktur. 7 Haziran
seçimlerinin ülkemize, milletimize ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim
MHP’nin seçimi olacaktır. Büyük Türk milleti MHP’ye oy verecektir. İktidara inşallah 8
Haziran günü uyanacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112303.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayserispor, Gaziantep Büyükşehir
Belediyespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kayserispor, PTT 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Büyükşehir
Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Ziraat
Türkiye Kupası'nda önümüzdeki turu da atlayacağımızı düşünüyorum" dedi.
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Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Altınordu’yu 3-0 skor ile mağlup eden sarı-kırmızılı
ekip, ligde 19. hafta hazırlıklarına hızlı başladı. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar
yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma
koşusu ile başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup
halinde top kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti. Ardından bir grup şut çalışması
yaparken, diğer grup ise dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. “RAKİP KİM
OLURSA OLSUN TURU ATLAYACAĞIZ” Kupa ve Lig’de hedeflerinin birinci olmak
olduğunu söyleyen Cüneyt Dumlupınar, "Özellikle gurubu birinci bitirdiğimiz için ayrıca
sevinçliyiz. Her platformda hedefimiz birinci olmak. Bizim hedefimiz grubu birinci bitirip,
taraftarımızın önünde son 16’da maçı oynayabilmekti. Önümüzde ki turu da atlayacağımızı
düşünüyorum” dedi. BOBO’DAN İYİ HABER Bir süredir sakatlığı devam eden Bobo
hakkında müjdeyi de Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar verdi. Bobo’nun antrenmanlarda
takıma katıldığını söyleyen Dumlupınar, Simic ve Cemil’in sakatlığının sürdüğünü sözlerine
ekleyerek” Bobo aramızda katıldı. Barış aramızda. Simic’in bileğinde sakatlığı var. ama Pazar
günü aramızda olacak”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112304.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Erciyes Teknopark Firmaları Silikon Vadisi
Programı Tamamlandı
Erciyes Teknopark bünyesindeki ETTOSOFT Yazılım Kümesi yıldız firmaları 10 gün süren
Silikon Vadisi programını tamamladı. Erciyes Teknopark AŞ GEnel Müdürü, "Teknopark
firmaları CES2015 International Fuarında çok sayıda firma ile iş görüşmelerinde bulundular"
dedi.
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Programın ardından düzenlediği basın açıklaması ile Silikon Vadisi programını değerlendiren
Erciyes Teknopark AŞ Genel Müdürü Bilgin Yazlık, "Program kapsamında ilk olarak Las
Vegas’ta düzenlenen dünyanın en prestijli fuarları arasında yer alan ve 2 milyon metrekarenin
üzerinde sergi alanı bulunan CES2015 International Fuarında çok sayıda firma ile iş
görüşmelerinde bulundular. CES Fuarının sonrasında Silikon Vadisi’ne geçen firmalar,
burada ilk olarak Silikon Vadisi kültürünü ve eko sistemini anlamak için, genel tanıtım
seminerlerine ve eğitimlere katıldılar. Silikon Vadisi'nde fikir aşamasından başlayıp startup
olarak devam eden firmaların nasıl global şirket haline gelmeleri hakkında fikir sahibi oldular.
Firma profillerine göre organize edilen ikili iş görüşmeleri ve yatırımcı sunumlarına
katılmışlardır. Eşleştirildikleri firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Dünyaca ünlü
yatırımcı firma ağlarının yatırımcı sunumlarına katılarak yatırımcılar karşısında sunumlar
gerçekleştirmişlerdir. Yapılan sunumlarda bazı firmalarımız yatırımcıların dikkatini çekmeyi
başarmış ve teklifler almışlardır. Teklif alan şirketlerimizin ikili görüşmeleri devam
etmektedir. Alınan tekliflerin anlaşmaya dönüşmesini ümit etmekteyiz" dedi. Yazlık ayrıca,
"Global firma ziyaretlerinde Intel, Google, Facebook, Maxim Integrated vb. şirketleri ziyaret
edip, yöneticileriyle tanışma ve firma kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.
Firmalar gün içi sunum ve ikili iş görüşmelerin yanında akşam vakitleri topluluk buluşmaları
(meetup), konferans ve benzeri birçok etkinliğe de katılmış, bu etkinliklerde, stratejik ortak,
danışman, yatırımcı olabilecek potansiyelde onlarca kişi ile yüz yüze görüşme imkanı
sağlayarak networklerini genişlettiler ve ilerisi için olası işbirliklerine zemin hazırlamış
oldular" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112305.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

"Hanımlar Ak Parti ile daha aktif”
Hafta sonu kongresini yapan AK Parti Kayseri Kadın Kolları, yeni yönetimiyle Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Hanımların AK Parti ile birlikte daha ön
planda olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, "Bizdeki bu değişim diğer partileri de
zorluyor" dedi.
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AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar ve Kadın Kolları Yönetimi'nin
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaretinde Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik de yer aldı. Kadın Kollarının yeni yönetimine bir kez daha hayırlı olsun
temennisinde bulunan Başkan Mehmet Özhaseki, hanımların AK Parti ile birlikte toplum
hayatında daha aktif hale geldiklerini söyledi. 10-15 yıldır hanımların daha ön planda
olduğunu dile getiren Başkan Özhaseki, "Hanımların daha aktif hale gelmesi sevindirici bir
durum. Bizdeki bu değişim diğer partileri de zorluyor. Allah sizleri güzel hizmetlere vesile
etsin" dedi.
"KARNEMİZ PEKİYİLERLE DOLU"
Gündeme ve yaklaşan seçimlere ilişkin de görüşlerini açıklayan Başkan Mehmet Özhaseki,
siyasetteki durum itibarıyla AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderinin bir hale geldiğini
söyledi. AK Parti'nin güçlü ve büyük olması halinde güçlü bir iktidarla Türkiye'nin önünün
açıldığını ifade eden Özhaseki, "Allah korsun, tam tersi olursa koalisyonlar dönemi başlıyor
ki, o dönemleri hep birlikte yaşadık" dedi. Geriye doğru bakıldığında hem belediyecilik, hem
de genel iktidar anlamında çok başarılı olduklarını dile getiren Başkan Mehmet Özhaseki,
"Allah'a hamdolsun karnemiz pekiyilerle dolu. İnşallah daha da iyilerini yaparız" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112306.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Aynı hataları yapmayacağız
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Gazetemiz muhabiri Bünyamin Gültekin’le söyleşide bulunan Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, göreve başladıktan sonra yapılan çalışmaları anlattı. Talas için yapmayı
planladıkları projeleri aktaran Palancıoğlu, Talas’ın artan nüfus ve isteklerine nasıl cevap
verecekleri konusunda bilgiler verdi. Göreve başladığınızdan bu güne kadar yaptığınız
faaliyetler bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Göreve geleli on ay oldu. On aylık süreç:
belediyeyi tanıma, işleri daha profesyonel hale getirme ve belediyenin bana alışma süreciydi.
Aynı zamanda da belediyede yapacağımız ve daha önce de bahsettiğimiz projelerle ilgili
hazırlık dönemiydi. Yirmi civarında proje ile ilgili çalışma yapmıştık. Bunları seçimlerde
açıklamıştık. Bu projelerin fizibilitesinin yapılması, uygulanması için gerekli alanların tespiti,
gerekli izinlerin alınması, mimari tasarım projesinin hazırlanılması, ihalesinin yapılması ve
uygulama aşamasına geçilmesi ile ilgili de çalışmalar başlattık. Burada özellikle çok hızlı
gelişen ve nüfusu artan bir ilçedeyiz. Geçtiğimiz hafta yeni nüfus bilgileri açıklandı. 2014
nüfusu yaklaşık 129 bin olarak ilan edildi. Genele baktığımızda da 40 ilden büyük bir ilçeden
bahsediyoruz. Türkiye ortalamasını çok çok üstünde bir nüfus artışı var. Kayseri ortalamasına
baktığımızda %2’ler civarında. Mesela Kocasinan 1,3, Melikgazi, 2,1’ken Talas yaklaşık
nüfusu %8 hızında artan bir ilçe. Türkiye geneline baktığımızda da Türkiye nüfusu % 2ler
civarında artarken, Talas’ın nüfusu bunun tam 4 katı artıyor demektir. Buda iki üniversitenin
ilçemiz içerisinde bulunmasının etkisiyle ve bir de merkeze çok yakın bir ilçe olması
sebebiyle nüfus hızla artıyor. “Talas için 2023 200 bin nüfus demek” 10 aylık sürede tek tek
boş olan arsalar, inşaatı başlanan arsalar ve daha sonra inşaatı başlayacak arsalar ile ilgili bir
çalışma yaptık. Sadece Anayurt Bölgesi’ne önümüzde ki 5- 6 yıl içerisinde yaklaşık 60 bine
yakın bir nüfus gelecek. Dolayısıyla 2023 dediğimizde, Talas için 2023 200 bin nüfus demek
anlamına geliyor. Bu da şu demek, Talaş çok dinamik bir ilçe, sürekli gelişiyor, sürekli inşaat
var, sürekli nüfus geliyor. Sürekli öğrenci geliyor. Bunlar içinde alt yapı çalışmalarını sürekli
güncellemek yenilemek gerekiyor. Yollar, kavşaklar, camiiler, yeşil alanlar, eğitim kurumları
ilkokullar, ortaokullar, liseler bunların sayılarının artması gerekiyor ki bu gelen nüfusu rahat
ettirebilelim. Dolayısıyla biz bu on aylık süreçte bu artan ve halen artmakta olan nüfus ile
ilgili ilçede neler yapmalıyız, hangi projelere yer vermeliyiz bunlara çalışmış olduk. Tabi
sadece proje çalışmak yeterli değil. Belediyemizin belli bir bütçesi var. Bu bütçenin artması
gerekiyor ki biz bu nüfusu rahat ettirebilelim ve bu projeleri de uygulayabilelim. Bunun
içinde ayrıca gelir artırıcı, gider azaltıcı çalışmalar yaptık. Gelir arttırıcı çalışmalar
belediyenin gelirini arttırıcı çalışmalar. Bunlar içerisinde emlak gelirlerini tahsil etmek tarama
çalışması başlattık. “Gelirleri artırıcı kaynaklar peşindeyiz” Şuana kadar mesken olmayan
ama yapılmış içinde oturulan binalar var. Bunlara mesken vermekle ilgili müteahhitlerle
temasa geçiyoruz, müteahhitlerin eksikliklerine yardımcı oluyoruz ve meskenleri vermeye
başladık. Bu şu demek arsa vergisi üzerinden meskensiz yerler değerlendirilirken, meskenli
aldığında kat mülkiyetine geçiyor. Dolaysıyla vergisi artmış oluyor. Dolayısıyla da bu bizim
bir gelir artışımız. Bunula ilgili tüm Talas’ta tarama faaliyetleri başlattık ve sonuçlandırdık.
Şuanda 4 trilyonun üzerinde gelirimiz artmış durumda. Bu çok önemlidir. Kayıp olan
gelirlerimizi tespit ettik ve bunları Talas’a kazandırıyoruz. Bunun haricinde giderlerimizi
azaltma mücadelesi içerisindeyiz. Ne kadar giderleri azalta bilirsek o kadar talaşın faydasına.
Bununla beraber yeni fon arayışlarımızda devam ediyor. Şuana kadar farklı yerlerde farklı
fonlara müracaat ettik. Bunlardan bir tanesi Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon
Merkezi’nden aldığımız 250 bin TL’lik destek. Tarihi kentler birliğinden 2 tane projemize 50
bin TL destek çıktı. Şuanda kalkınma ajansına proje sunmak için hazırlık yapıyoruz. 2 tane
proje sunacağız. Birisi Ali Dağı ile ilgili bir diğeri de yenilenebilir enerji ve geri dönüşümle
ilgili. Dolayısıyla Talas’a da gelirleri artırıcı kaynaklar getirme mücadelesi içerisindeyiz.
“Artık imar alanlarımız kalmadı” Bunun yanında Talas’ın önümüzdeki yıllarda daha iyi
planlanması için imar planı çalışması başlattık. Talas’a yeni bağlanan mahalleler var. Eski
köyler. Bunlarla birlikte Talas’ın sınırları çok genişledi. Normalinin 2 katına çıktı. Talas’ın

merkezinde de imar yavaş yavaş oturduğu için artık imar alanlarımız kalmadı. Yeni imara
açacağımız alanlarımız var. Kepez, Kuruköprü, Başakpınar, Cebir’den diğer yerlere kadar.
Buralarında plansız bir şekilde genişlemesini engellemek için buralarda planlama çalışması
başlattık. 2 buçuk yıl sürecek nitelikli bir çalışma olacak. Talas’ın 40- 50 yılını kapsayacak bir
çalışma olacak. Talas’ın çok yüksek katlı değil, daha çevreci, yapılaşmış güzel ve
siteleşebilecek şekilde parsellerden ve imar alanlarından oluşması yönünde bir çalışmamız
var. Kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Kentsel dönüşümle ilgili bir masterplan
çalışmamız var. Burada kentsel dönüşüme tabi olacak çok eski binalar var. Öncelikle onlardan
başlayarak bu kentsel dönüşüm projesini belediye olarak iyi bir şekilde yönetmek istiyoruz.
Bunun içinde saha çalışmalarımız hala devam ediyor. İnşallah bu sonuçlanınca ihtiyaç sahibi
binaların yenileyerek burada ki insanların daha rahat bir konuma geçmesini sağlayacağız.
“Kamu kaynaklarının çarçur olmamalı” Tabi profesyonel belediyecilikten bahsediyorum ben
her zaman. Profesyonel belediyecilik dediğimize de, hesaplı, planlı, çok hızlı hareket
etmeyen, kamu kaynağını çarçur etmeyen, fizibilitesini yapan, daha akılcı, daha sürdürülebilir
belediye demek. Buna örnek verecek olursak bir asfalt döktüğümüzde 3 ay sonra geri kaldıran
belediye değil, en az 5 yıl o asfaltı kullanan bir belediye. Dolayısıyla kamu kaynaklarının
çarçur olmaması gerekiyor. Bunun içinde altyapı kurumlarıyla haberleşiyoruz. Onları buraya
çağırıyoruz. İmarla ilgili yapılaşmamış araziler varsa bunların sahipleriyle temasa geçiyoruz.
Müteahhitlerle temasa geçiyoruz ki bir an önce o binalar yapılsın alt yapısını karşılayalım ve
asfaltı dökelim. İnşaatlardan dolayı bir daha asfaltlar ve kaldırımları kaldırmayalım. Bu da
kamu kaynaklarını iyi kullanmak demektir. Aynı zamanda hesabını planını çok iyi yapan bir
belediye haline gelmek istiyoruz. Onla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Seçimlerde
bahsettiğimiz projeler vardı bunlarında çalışmasına başladık. Bunlardan bir tanesi Ali Dağı
360 derece dediğimiz proje. Ali Dağı’nın eteklerinde 360 derece olan bir yol açtık. Bu aynı
zamanda itfaiye yolu olarak kullanılacak. Ali Dağı’nın her sene yangın tehlikesi atlattığını
biliyoruz. Geçtiğimiz yıl yanmıştı. Onu için buraya bir itfaiye yolu açtık. Bu itfaiye yolu aynı
zamanda binicilik, koşu, bisiklet ve yürüyüş parkuru olarak dizayn ediyoruz. Bunu ilk etabı
bu yıl bitecek. Çok güzel sosyal bir tesis haline gelecek. Bunun içinde Allah’ın izni ile şuanda
tam netleşmedi, yazılarımızı yazdık az bir süreç kaldı. “Ali Dağı, nitelikli bir dağ haline
gelecek” Ali Dağı’nın tamamının kiralanmasını Orman ve Su işleri Bakanlığı’ndan yapıyoruz.
Bu şu demek artık Ali Dağı başıboş herkesin istediği gibi girebileceği bir dağ değil.
Kontrollü, güvenlik kameralı giriş ve çıkış kapılarında kontrollerin yapıldığı nitelikli bir dağ
haline gelecek bu çok önemli. Hem yangınları önlemek amacıyla hem de orada çok sıkıntılı
işler oluyor, onlarında önüne geçmek açısından bu çok önemli. Sosyal tesislerimizi olacak,
yamaç paraşütü, yelken kanat ve konuklar için sosyal tesisler yapacağız. 2017 yamaç paraşütü
dünya şampiyonasına başvurduk. Şubat ayının 18-22’si arasında Sırbistan’da bunun oylaması
yapılacak. 7 ülke oylamaya katılıyor. Bunlardan biri de biziz. Talas olarak Türkiye’yi temsil
edeceğiz. Allah nasip eder o şampiyonada başarılı olabilirsek, Kayseri’ye alabilirsek yaklaşık
50 ülkenin katılacağı büyük bir dünya şampiyonasını Ali Dağı’nda düzenleyeceğiz. Bu turizm
açısından önemlidir. Yalnız Talas için değil Kayseri içinde Türkiye içinde çok önemli bir
organizasyon. Türkiye’de ilk olacak bir proje uygulanacak Ali Dağı haricinde Talas’ta bir
kapalı çarşı sözümüz vardı. Bunu gerçekleştiriyoruz. İlkini Yeni Doğan’da mevcut pazar
yerinin bulunduğu yerde yapıyoruz. Çok şık, nitelikli bir projedir. Bu proje ile kapalı bir pazar
yeri oluşuyor. Alt katta ürünlerin satıldığı, zemin kat ve üst katta ise kafeterya ve restoranların
bulunduğu, aynı zamanda kapalı çocuk parkının bulunduğu, insanların rahat alışveriş
yapabileceği bir ye olacak. Normal pazarlarda el çantaları ile dolaşıyorlardı, burada ise pazar
arabaları ile gezebilecekleri, mescidi, tuvaleti olan Avrupavari, nitelikli bir Pazar olacak.
Bunun da Nisan ayında Büyükşehir Belediyemizle birlikte temelini atıyoruz. Bununla birlikte
bizim belediye olarak yapacağımız önemli projelerden bir tanesi de kapalı çocuk parkı ve
bayan kültür merkezi. Onun da temelimi nisan ayı içerisinde atacağız. İlki pilot olarak

yapılacak Atatürk Bulvarı’nda olacak. Alt katının jimnastik salonu olduğu, üst katının
kadınlara eğitim verileceği en üst katının da bir kreş mantığında, çocukların bakımlarının
yapılacağı kısa kreş mantığında bir kapalı çocuk parkı olacak. Bu da Türkiye’de ilk olacak.
“40-50 yıllık Talas’ın mezarlık ihtiyacı karşılanacak” Bunlarla birlikte gençlik merkezi,
bakanlık tarafından Yeni Doğan Mahallesi’nde temelleri nisan ayında atılacak. Mart ayında
açılışını yapacağımız 112 acil ve aile sağlık merkezi var. Tamamen belediyemiz tarafından
yaptırıldı. Önümüzde ki hafta itibari ile de İl Sağlık Müdürlüğümüze 10 yıllığına tahsis
ediyoruz. Orası acil ambulanslarının bulunacağı 24 saat hizmet verecek acil hizmet merkezi
olacak. İnşallah bunun açılışını da 10 Mart tıp bayramında yapmak istiyoruz. Bu da
belediyemiz tarafında yatırım yapılan bir uygulama. 7 tane cami yapımı ile ilgili çalışma da
başlattık. Üç tanesinin temelini attık. İnşaatları devam ediyor. İki tane büyük caminin de
yapımı için hayırseverlerle anlaşmak üzereyiz. İmarlarını şuan hazırladık. Arsalar bize ait.
İnşallah onları da yaptığımızda bir buçuk yıl içerisinde 7 caminin yapımına vesile olmuş
olacağız. Kuruköprü, Başakpınar, Anayurt ve Yenidoğan’da da 4 tane okul yapımı için
ihaleler şuanda verildi. İnşallah onların temellerini de mayıs ayı içine kadar atacağız.
Dolayısıyla buralarda ilk, orta ve lise okulları olacak bu okullarında Talas’a çok faydalı
olacağını düşünüyoruz. Bir diğer projemiz ise Başakpınar’da büyükşehir belediyemizce
seçimlerden hemen sonra yapılmıştı şuanda da bitti kullanımına başlandı. Başakpınar futbol
stadyumu 2 trilyona mal olan bir yatırım. İnşallah Nisan ayı içerisinde buranın açılışını
yaptığımız gibi, Kepez’de de bunun biraz daha küçüğünü yine futbol stadyumunun temelini
büyükşehir belediyemizle atacağız. Bir diğer uğraştığımız konu Talas’ta nüfus artışı hızlı
olduğu gibi ölüm oranları da artmış durumda. Bundan dolayı mezarlık yetmiyordu. Bunun
için yaklaşık yüz dönümlük bir alan belirlerdik. Yaklaşık 40-50 yıllık Talas’ın mezarlık
ihtiyacını karşılayacak bir alan. Şuanda hazineden tescili ile ilgili çalışmalarla uğraşıyoruz.
Mimari planları çizildi. Nasip olursa orasının da temellerini mayıs ayı içerisinde atmayı
planlıyoruz. Mayıs ayında temellerini atarsak bir sene içinde bitecek. Bu da Talas için faydalı
bir yatırım olacaktır. Aslında birçok projeye değindiniz. Ama bence Talas için en önemli
projelerinizden biri olan Derevenk Vadisi’ne yapılacak viyadük ile sizin deyiminizle ‘Talas
bir çıkmaz sokak olmaktan kurtulacak.’ Bu projedeki son durumu öğrenebilir miyiz?
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından viyadüğün ihalesi yapıldı. Çalışmalara da başlandı.
Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle proje yürüyor. Talas’ın Malatya yoluna bağlantısını
sağlayacak Derevenk Vadisi’nin üzerinden geçen bir viyadük… Bu viyadük ile ilgili
çalışmalar başladı. İki yıl içerisinde tamamlanacak. Daha önce bahsettiğimiz gibi çıkmaz
sokak olan Talas’ın önü inşallah açılmış olacak. Viyadüğün yapılması ile Talas’ın hareket
kabiliyeti sağlanmış olacak. Talas’ın ulaşım sorunu da çözüme kavuşacak diye düşünüyorum.
Talas’a kazandırmayı düşündüğünüz bir diğer projeniz ‘Talas Havacılık Lisesi’ projesi. Bu
proje ne aşamada? Pilot alımı ve kabin hizmetlerine ilginin çok yoğun olduğunu biliyoruz.
Havacılık lisesi benim Talas’a kazandırmak istediğim projelerden bir tanesi... Havacılık lisesi
ile ilgili bir mimari tasarımı yaptık. Ancak arsa problemimiz var. Öncelikle arsa problemini
çözmemiz lazım. Burayı bir hayırsevere yaptırmak istiyorum. Ama bu lise gerçekleştirdiğinde
özellikle hostes, yer ve kabin hizmetlerinde çalışacak personelin yetiştirilmesi, bunlara ilave
olarakta Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Fakültesi var. Bu fakülteye de uçak bakım
onarımıyla ilgili zannediyorum öğrenci yetiştirilmesi için de bu lise örnek olacaktır. Şartlar
olgunlaştığında bu projeleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bir diğer projenizde bayanların
sosyal hayat içerisinde varlıklarını gösterebilmeleri yönünde olan boş vakitlerini
geçirebilecekleri merkezler oluşturma projesi… Bu proje ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Kapalı
çocuk parkı ile bunu biraz birleştirmiş olduk. Kapalı çocuk parkına kadınlar çocuklarını
bırakacak. Bayanların da aynı bina içerisinde altında veya üstünde bir şekilde yerleri olsun
istiyoruz. Mesela jimnastik yapacaklar. Çocuğunu, kapalı çocuk parkına bıraktıktan sonra
binanın altındaki jimnastik salonunda sporunu yapsın. Eğitim almak istiyorsa eğitimini alsın,

kursuna gitsin. Çocuk parkı ile bayan kültür merkezlerini birlikte yürütme hedefindeyiz.
Çünkü kültür merkezlerini yaptığınızda yapacağınız ilk şey çocuk parkı… Çünkü anneler
orada çocuklarıyla birlikte çok rahat edemezler. Bu nedenle de birleştirdik. İlki, Atatürk
Bulvarı’nda raylı sistem güzergahında çok şık bir proje… Bunun çalışmasını tamamladık.
Diğerlerini de yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Sizin her hafta halkla buluşma günleriniz
oluyor. Bu buluşma günlerinde sizin yapmayı planladığınız projeler gündeme geliyor mu?
Vatandaşların talepleri bu projelerle uyuşuyor mu? Halkımız genellikle halk gününde kişisel
sorunlarıyla ilgili ziyarette bulunuyorlar. Genellikle projelerle ilgili bilgi almak isteyenlerin
sayısı az. Ama asıl kendi sorunlarıyla ilgili ve bunların büyük bölümü iş talepleriyle ilgili…
Halk gününe gelenler ya kendileri yada çocuklarına iş talebinde bulunuyor. Biz şuanda iş
taleplerine olumlu yanıt veremiyoruz. Belediyelerimizin kadroları belli olduğu için… Ama
organize sanayide belirlediğimiz firmalar var. Elimizden geldiğince yönlendiriyoruz. Ama
genellikle kamu ağırlıklı talepler var. Ona da çok fazla yardımcı olamıyoruz. İmar ve yolla
ilgili diğer altyapı ve üstyapı faaliyetleri ile ilgili talepleri olan veya görüşleri olanlar da var.
Onları da değerlendiriyoruz. İhtiyaç sahipleri olanlar var. Onlar ihtiyaçlarını belirtiyor.
Kömür, yakacak, iaşe, ev eşyası isteyenler var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halk
günleri de yoğun bir şekilde geçiyor. Talas’ta son zamanlarda katların hızla yükseldiğini
görüyoruz. Talas’ın hızla betonlaşarak eski dokusunu kaybettiği görüşü hâkim. Siz de bu
görüşe katılıyor musunuz? Nüfus artan yerlerde eski doku bozulur. Nüfus artışı olduğu zaman
bu bir yapılanmayı da beraberinde getirir. Talas’ta daha önce yapılan imar planları 1996 yılına
kadar çeşitli dönemlerde imar planları yapılmış bu imar planları yüksek katlı yapılaşmaya
olanak vermiş. Çokta nitelikli yapılmış yapılar değil. Sorunlu ve sıkıntılı planlar. Bunlarda
revize ola ola Talas bugünkü halini almış. Benim de hoşuma giden bir yapılaşma değil. Ancak
biz buradaki yapılaşmayı en iyi şekilde yönlendirerek mevcut durumu iyileştirmenin
mücadelesini veriyoruz. Ama imara açılmamış yerlerde de aynı hataların yapılmasını önlemek
için de bir imar çalışması başlattık. Çok yüksek katlıya girilmesin, yeşil alanı bol ve ulaşım
ağı iyi planlanmış bir Talas ortaya çıksın… Ama ben de katılıyorum. Eskiden çok daha iyi
yeşil ve şirin olan Talas çok büyümüş. 40 ilden daha fazla nüfusa sahip bir ilçe konumunda
Talas. Kayseri’nin de nüfusu artmış durumda… Nüfus artışı da ister istemez bir yapılaşma
artışını beraberinde getiriyor. İnsanlar bundan dolayı da şikayetçi oluyor. Ama imar planları
daha önce yapıldığı için bu imar planlarını tekrar değiştirmek yüksek katlıyı düşük katlıya
çevirmek bunlar çok yapılabilecek şeyler değil… Biz imarsız alanları nitelikli planlayabilirsek
en azından bundan sonraki Talas’ın önünü açmış oluruz diye düşünüyoruz. Tramvayın
Anayurt bağlantısı yapılacağı kesinleşti. Bu hattı ne zaman hizmete sokmayı planlıyorsunuz?
6-7 tane farklı güzergahın fizibilitesi yapıldı. Şuan 2 güzergaha indirildi. Bu iki güzergahtan
biri gerçekleşecek. Yaklaşık olarak 4 KM’lik bir ilave hat Anayurt’a çekilecek. Erciyes
Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyemizin görüşmeleri sürüyor. Bu neticelendiğinde de
Mayıs ayında inşallah Anayurt raylı sisteminin temelinin atılması planlanıyor. Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye bu konuda şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük
bir yatırım. Geçtiğimiz aylarda Atatürk Bulvarı’na Talas’a gelecek ilk raylı sistem hattını
açmıştık. Talas Anayurt’un temelini atarsak ve bu da kısa zamanda tamamlanırsa Talas’ın
ulaşım ihtiyacı da karşılanmış olacak. Kayseri’de tramvay ilk yapıldığında Kayseri’nin geniş
yollarının daraltılıp ulaşım sıkıntısına yol açtığı yönündeki görüşler mevcut. Tramvay,
Talas’ta da böyle bir trafik sorunu teşkil etti mi? Talas’ta ortadaki refüj çok geniş olduğu için
refüjün sağındaki ve solundaki boş alanlar kaldırıldı. Bundan dolayı burada farklı bir
uygulama yapıldı. Dolayısıyla şuan daralması değil genişlemesi söz konusu oldu. Böylelikle
Talas’ın trafiğini çok daha rahatlatmış oldu. Hem taşıt trafiği hem de toplu taşıma rahatladı.
Şuanda Talas ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece raylı sistemin araç sayısı az.
Siparişleri büyükşehir belediyemiz tarafından verildi. Yeni araçlar geldiğinde sefer sayısı
artacağı için tramvayın yoğunluğu azalacaktır. Rıfat Bey’in döneminde gündeme gelen Talas

Şifa Yurdu Şehitliği vardı. Bu şehitlik ile ilgili bir gelişme var mı? Orada daha önce bir
çalışma yapılmış. İmar planına da şehitlik olarak işlenmiş. Ama kamulaştırma yapılmamış ve
herhangi bir çalışma yapılmamış. Mezarlıklar Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde.
Şehitlikler ise daha üst makamda kültür Bakanlığı’nda olması lazım. Eskiden beri bağ olarak
duruyor. Böyle bir çalışma yapılmamıştı. Şuanda da yapılmadı. Herhangi bir talepte yok. Eğer
şehitlik haline getirilmesi gerekiyorsa da ilgili kurumlar tarafından şehitlik haline getirilir.
Talas üniversite öğrencisi potansiyelinin yüksek olduğu bir ilçe. Bu nedenle de öğrencilerin
sosyal aktivitelerin artırılması yönünde talepleri olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir
girişiminiz var mı? Gençlik merkezini zaten yapıyoruz. Bunun yanında da 24 saat açık
kütüphane ve yaşam merkezi projemiz var. Bu iki projeyi tek bir alanda uygulamayı
düşünüyoruz. Tasarımları hazır olmasına rağmen alan sorununu çözemediğimiz için bu
projenin temelini henüz atamadık. Bu proje gerçekleştiğinde uzun süre açık cep sinemasının
olduğu, 5-6 farklı büyüklükte toplantı mekanlarının olduğu bir alan olacak. Biliyorsunuz
öğrenciler eğitim almak istiyorlar. Toplantı yapmak istiyorlar. Kulüp faaliyetleri yapmak
istiyorlar. Alan ihtiyaçları doğuyor veya bir folklor oynamak istiyor. Ücretsiz internet
imkanının olduğu ve bilgisayar odalarının olduğu aynı zamanda da kafeterya ve restoranların
olduğu güzel bir yaşam merkezi olacak. Bunlar olduğunda gençlere çok güzel aktivite desteği
olacaktır. Bu konsep, gençlerin bir buluşma mekanı haline gelecek. Anayurt’ta gençler yoğun
olarak bulunduğu için buraya yakın bir yer olsun istiyoruz. Su ve elektrik gibi ödeme
noktaları olacak. Aynı zamanda birçok bankanın ATM’si olacak. Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112307.html
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Bakan Yıldız'dan ‘Kayıp-kaçak’ açıklaması
Taner Yıldız: 'Kayıp-kaçakları bir maliyet unsuru olarak görüyoruz. Kayıp-kaçakların
azaltılmasına dönük hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Bunun herhangi bir dağıtım başlığı
altında alınmış olmasıyla alakalı kanuni düzenleme getiriyoruz' dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak
bedelleriyle ilgili, "Kayıp-kaçakları bir maliyet unsuru olarak görüyoruz. Kayıp-kaçakların
azaltılmasına dönük hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Bunun herhangi bir dağıtım başlığı
altında alınmış olmasıyla alakalı kanuni düzenleme getiriyoruz" dedi. Ankara Büyükşehir
Belediyesi Çocuk Meclisi'ni makamında kabul eden Bakan Yıldız, ardından gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ile Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) arasında
yaşanan ve Bakanlar Kurulu gündemine taşınan elektrik krizindeki son duruma ilişkin soru
üzerine Yıldız, "Öncelikle bu yapılandırmaya olumlu cevap veren Batman Belediye

Başkanımıza ve bu manada yapılandırma isteyen, borçlarını ödemek isteyen bütün belediye
başkanlarımıza peşinen teşekkür ediyorum. Çünkü bu hepimizin malı. Elektrik, Edirne'den
Kars'a varıncaya kadar Türkiye'nin tamamının ortak malı" yanıtını verdi. ELEKTRİK
SAVAŞINDA SON DURUM Özelleştirilmeden önce bölgede elektrik faaliyetlerini yürüten
TEDAŞ'ın ve özel sektörün toplam 2 milyar TL civarında alacağı olduğunu açıklayan Yıldız,
"Şu ana kadar TEDAŞ alacaklarından belediyeler yüzde 75'ine olumlu cevap verdiler ve 743
milyon TL'lik bir yapılandırma sundular. Ödüyor olmaları halinde bu Türkiye'nin kazancı
olacak. Cari borçların, yani günlük borçlarını ödeyenler de aynı şekilde Türkiye'nin
kalkınmasına, büyümesine katkı koyacaklar. O yüzden ödemeleriyle alakalı ne kadar taksit
istiyorlarsa o kolaylıklar sağlanacaktır. Bu manada Batman Belediyesi'nin gösterdiği
hassasiyeti Diyarbakır ve diğer illerin aynı şekilde hassasiyet göstereceğine inanıyorum. İsim
saymak istemem, bu ülke 81 iliyle beraber hepimizin ve her birimizin ortak sorumlulukları
var. Hem vatandaşlık hem de ülkesine olan sorumlulukları itibarıyla bunları yerine
getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. KAYIP-KAÇAK BEDELLERİNDE KANUN
TASARISI MÜJDESİ Elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerine ilişkin iddiaları
hatırlatan bir gazetecinin, "Meclis'e gelecek bir tasarıyla beraber kayıp-kaçak bedellerinin
alınacağı iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldız, "Biz kayıp-kaçakları
bir maliyet unsuru olarak görüyoruz. Kayıp-kaçakların azaltılmasına dönük hedeflerimizden
vazgeçmiş değiliz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda gideceğiz" dedi. Bakan Yıldız,
Türkiye'deki 21 bölgeden 18 bölgenin ortalama kayıp-kaçak oranının Avrupa Birliği (AB)
üyesi ülkelerin kayıp-kaçak oranından daha düşük olduğunu belirterek, "Demek ki doğru bir
iş yapıyoruz. Ama üç bölgedeki hadise, yalnızca teknik bir çalışmadan çıkmıştır. Aynı
zamanda bazı siyasi ve sosyal olayların gölgesi altında kalmıştır. O yüzden o faktörü
minimize ederek bunu yapmak zorundayız. Kayıplar zaten maliyetin içindeki bir unsurdur.
Aynı şekilde kaçakları da makul bir seviyeye indirene kadar yine maliyet unsuru olarak
görüyoruz. Herhangi bir dağıtım başlığı altında alınmış olmasını veya bununla alakalı kanuni
düzenlemeyi de bu gerekçeyle getiriyoruz. Türkiye'nin bütün topladığı paralar, yine
Türkiye'nin tamamına, 77 milyonla paylaşılan paralardır. Şu anda elektriğin girmediği
herhangi bir ev olmadığı için bu konudaki düzenleme yine vatandaşın tamamıyla alakalıdır.
Önümüzdeki haftalarda gerek komisyonlarda, gerekse Genel Kurul'da sıra buluyor olması
halinde o kanun tasarısının kanunlaşması için görüşmelerimize devam edeceğiz" diye konuştu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112308.html
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Vodafone’dan 24 Milyon Tl’lik Dijital
Operasyon Merkezi Yatırımı
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Vodafone Türkiye, mükemmel müşteri deneyimi için hız verdiği yatırımlarına hizmet
alanında bir yenisini daha ekledi. İstanbul Küçükyalı’da hizmet ve teknoloji ekiplerini tek çatı
altında topladığı Dijital Operasyon Merkezi kuran Vodafone, son teknolojilerle ekolojik bina
olarak inşa ettiği bu merkez için yaklaşık 24 milyon TL’lik yatırım yaptı. Enerji ve Çevre
Dostu Tasarımda Liderlik Sertifikası’nın en üst seviyesi olan Platin sertifika kriterlerine
uygun olarak inşa edilen Dijital Operasyon Merkezi aynı zamanda engelli dostu tasarıma
sahip. Vodafone’un ileri müşteri hizmetleri uygulamalarını ve teknolojilerini aboneleriyle
buluşturacak olan Merkezin açılışı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun
Acarer’in katıldığı törenle gerçekleşti. 06.02.2015 – Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik
vizyonuyla, artan müşteri ihtiyaçlarına mükemmel cevap verebilmek için durmaksızın
yatırımlar gerçekleştiren Vodafone, yeni Dijital Operasyon Merkezi’ni hayata geçirdi. En son
teknolojilerle inşa edilen Dijital Operasyon Merkezi, yaklaşık 24 milyon TL’lik yatırımla
hayata geçti. Merkezde, Türkiye genelinde Vodafone şebeke operasyonlarının 7/24 kesintisiz
olarak izlenmesi ve operasyonların sürdürülmesi için tüm enerji ve bilgi sistemleri yedekli
olarak hazırlandı. İstanbul Küçükyalı’da Vodafone’un sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya
katkı sağlama hedefi doğrultusunda projelendirilen Merkez, Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda
Liderlik (LEED) Sertifikası’nın en üst seviyesi olan Platin sertifika kriterlerine uygun olarak
tasarlandı ve inşa edildi. Aynı zamanda engelli dostu olan Merkezde, tüm girişler ve ortak
kullanım alanları engelli bireylerin çalışmasına uygun olarak tasarlandı. Dijital Operasyon
Merkezi; Müşteri Operasyonları ve Online Servisler ekipleri, Vodafone Net ekipleri, Şebeke
Operasyon Merkezi ve Asya bölge ekipleri olmak üzere Vodafone Türkiye’nin operasyon
ekiplerini tek çatı altında topladı. Toplam 16.500 metrekare alana sahip olan Merkezde, 1.350
kişi istihdam ediliyor. Merkezin resmi açılışı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
Dr. Tayfun Acarer ile Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Süel, M.
Sinan Kızıldağ, Pınar Kalay ve Selçuk Karaçay'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Hasan
Süel: “Dijital Operasyon Merkezi, kesintisiz hizmet anlayışımızın can damarı” Vodafone
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, törende yaptığı konuşmada, Dijital
Operasyon Merkezi’nin Vodafone Grubu’nun küresel bilgi birikimi ve tecrübesini en son
teknolojik gelişmelerle birleştirerek sundukları en ileri müşteri hizmetleri uygulamalarını tek
merkezden aboneleri ile buluşturacağını belirtti. Süel, şöyle konuştu: “Türkiye’nin uçtan uca
dijital kalkınması hedefiyle ilan ettiğimiz “Dijital Dönüşüm Hareketi” kapsamında, geçtiğimiz
yıl 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik
etme vizyonumuz doğrultusunda, yatırımlarımız içinde en önemli payı teknoloji yatırımları
aldı. Yaptığımız teknoloji yatırımlarıyla, mobil iletişim teknolojilerinin sağladığı fırsatları her
gün daha fazla birey ve kuruma ulaştırıyoruz. Elbette, müşterilerimizin bu teknolojilerden
kesintisiz ve mümkün olan en yüksek kapasitede yararlanması da aynı derecede öneme sahip.
Bu doğrultuda, mükemmel müşteri deneyimi sağlamaya yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmet
yatırımlarını, yaklaşık 24 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Dijital Operasyon
Merkezimiz ile bir ileri aşamaya taşıdık. Dijital Operasyon Merkezimiz kesintisiz hizmet
anlayışımızın can damarlarından birini oluşturuyor. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması ve
ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak için mobil iletişim sektörünün kritik bir
rol oynadığının bilinciyle yaptığımız yatırımların, ülkemizin ekonomik kalkınması açısından
da kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda, büyüyen müşteri tabanımızın
ihtiyaçlarına en ileri müşteri hizmetleriyle mükemmel cevap verebilmek için yatırımlarımıza
aralıksız şekilde devam edeceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112309.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Bank Asya'nın gizemli ortakları
Ortaklık yapısı ve organizasyon şemasının şeffaf ve açık olmaması gerekçesiyle yönetimine el
konulan Bank Asya’nın iki kez süre uzatımı verilmesine rağmen imtiyazlı ortaklarını
BDDK'ya bildirmediği ortaya çıktı.
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En son yayınladığı 2010 yılına ait tam listede imtiyazlı ortak sayısı 310 kişi. Bunlar arasında
ABD’de yaşayan Fettullah Gülen’le soyadı tutan 5 kişi yer alıyor. Bunlar Ali Gülen, İlhami
Gülen, Mehmet Gülen, Sadık Gülen, Yusuf Gülen. MİT krizinden sonra Bank Asya’da
imtiyazlı ortakların hisse devirlerine başlandığı, BDDK açıklamasıyla da ortaya çıkıyor. 2010
yılında 310 olan imtiyazlı ortak sayısı, BDDK açıklamasına göre 185’e düşüyor. Bu 185
imtiyazlı ortağın 122’sinin bilgisi gizlendiği için de salı akşamı bankanın yönetimi TMSF’ye
devredildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu da önceki akşam yaptığı açıklamada “Bu bankada
185 üyenin bir kısmının da ismi bilinmesin diye biri söylüyorsa bunu tartışalım” dedi ve
ekledi: “Bu bir kuralsa, bu kurala herkes uyacak. Geri kalan 122 isim bilinmiyorsa ortada
şüpheli bir durum var demektir.” Öte yandan konuya yakın kaynaklar, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (SPK) mutlaka sermaye hareketlerini izlemesini ve MASAK’ın da devreye
girmesini gerektiğini belirtiyorlar. ORTAKLARIN İSMİ NEDEN GİZLENDİ? Bank
Asya’nın her yıl açıkladığı ancak 2012’den bu yana BDDK’ya dahi bilgi vermeye
yanaşmadığı imtiyazlı ortakların bilgilerini gizlemesinin ise paralel yapıya yakınlığıyla
bilinen şirketlere verilen batık kredilerini gizleme çabasından kaynaklandığı iddia edildi.
CANİKLİ: BBDK BÖYLE KARAR ALMASAYDI HAKLARINDA SORUŞTURMA
YAPILIRDI Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli Bank Asya yönetiminin TMSF’ye
devrine ilişkin soruya, durumun tamamen hem hukuki hem de teknik bir süreç olduğunu
belirterek, şu cevabı verdi: “Böyle bir kararın alınması zorunlu. Böyle bir noktaya geldikten
sonra BDDK’nın imtiyazlı paya sahip olan ortakların yönetim hakkını TMSF’ye
devretmemesi açıkça suç ve kanuna aykırılık olur. Bankacılık Kanunu net bir şekilde bu gibi
bir durumda ne yapılacağını emrediyor. Eğer imtiyazlı paya sahip olan ortaklarda kurucularda
olan şartlar aranıyor. Bunların ispat edilmesi lazım. Bunun banka tarafından sağlanması
gerekir ve o şartları taşıdığının banka tarafından belgelendirilmesi gerekir. BDDK bu
belgelerin sağlanması için iki kez süre veriyor fakat banka bunu yerine getiremiyor. Böylece
sadece yönetim hakkını fon tarafından kullanılması kararını veriyor. Onun dışında hiçbir
şekilde subjektif karar söz konusu değildir. BDDK böyle karar almamış olsaydı, haklarında
soruşturma yapılırdı.” Kaynak: Haber7.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112310.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Oyun oynarken foseptik çukuruna düştü
Kayseri'de, oyun oynadığı sırada bir binaya ait olduğu iddia edilen ve suntayla kapatılan 4
metrelik foseptik çukuruna düşen bir çocuk yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesinde meydana geldi.
Olayda, A.E. (9), arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir apartmana ait olduğu iddia edilen
dört metrelik foseptik çukuruna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri,
çukura düşen A.E.'yi çıkardı. Hafif yaralanan A.E., olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.E.'nin sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından açık bulunan foseptik çukuru suntayla kapatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h1123111.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Yeni Nesil Çobanlar Sertifika Aldı
Milli Eğitim Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından organize edilen proje
kapsamında, Sürü Yönetim Elemanı kursunu başarıyla tamamlayan 96 kişi sertifika aldı.

06 Şubat 2015 Cuma 16:19
Milli Eğitim Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından organize edilen
Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi kapsamında 120 saatlik kursu tamamlayan 96 çoban,
sertifikalarını törenle aldı. Eğitim hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Mercan,
şöyle konuştu: "Kursumuzda 120 saat ders gördük. 120 saati 8 modül olarak tamamladık. İlk
7 modülümüz 16 saat, 1 modülümüz 8 saat. 8 modülümüz de bu kursu tamamladık.
Kursumuzda özellikle çobanlığın o sınıftan çıktığını sürü yönetimi elemanı sınıfına girdiğini
ve bir istihdam alanı olduğunu anlatmaya çalıştık. Hastalıklara karşı koruyucu ve kendi
imkanlarıyla yapabileceklerini bilgilendirmeye çalıştım ki kendilerinin bu hastalıkla
mücadeleleri çok zor. Bununla mücadele için ne yapmaları gerekiyor, bunu yaşarlarsa nasıl
davranmaları gerekiyor bu konuda bilgi vermeye çalıştım. Verimlerini artırmaya yönelik
ellerinde olan imkanlarla neler yapabiliyorlar bunlar hakkında bilgi verdik. Yaklaşık 120
başvurumuz vardı. 96 kişi mezun oldu" Kursun kendilerine faydalı olduğunu söyleyen sürü
yönetim elemanı İsmail Başkurt, "15 günlük kurs dönemini başarıyla bitirdik. Belgelerimizi
almaya hak kazandık. Biz daha önce de bu işi yapıyorduk. Fakat eski usuller ve kendi

bildiğimiz yöntemlerle yapıyorduk. Kursun bizim için daha verimli olduğunu gördük.
Bilmediğimiz bazı hastalık türleri vardı. Yapılması gereken aşıları öğrendik. Başarılı
olacağımıza eminim" ifadelerini kullandı. Hayvancılık ile yıllardan beri uğraştığını ve
bilmediği birçok şeyin olduğunu kaydeden Ali Evcil de, kursun kendilerine faydalı olduğunun
altını çizdi. Evcil, çobanlık sertifikasında hayvancılığın temel unsuru olan çobanlığın
belgesini aldıklarını belirterek "Daha önce dışlanıyorduk ama şuan elimizde belgemiz var.
Diploma aldığımız için sevinçliyiz. Verilen bilgiler çok yararlıydı. Fakat biz bu işi daha
amatörce yapıyoruz. Bundan sonra daha da profesyonel olarak yapmaya çalışacağız" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112312.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Bir Bidon Benzinle Otomobili Yaktı
Kayseri'de bir kişinin, bir bidon benzinle 50 bin TL'lik otomobili kundaklaması saniye saniye
güvenlik kameralarına yansıdı.
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Olay, Kayseri'de iki gün önce gece Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesinde
meydana geldi. Olayda, 1 kişi elindeki bir bidon benzin ile otomobili kundaklayarak olay
yerinden uzaklaştı. İtfaiyenin yanan otomobili söndürmesinin ardından araçta maddi hasar
meydana geldiği görüldü. Otomobili kundakladıktan sonra kaçan şahıs, Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince
yakalandı. "KUNDAKLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA" Öte yandan, iki gün önce
meydana gelen kundaklamanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan
görüntülerde, otomobili kundaklayan şahsın gizlice otomobile yaklaştığı ve elindeki bidon
içerisindeki benzini otomobilin üzerine döktüğü görülüyor. Benzinin bitmesinin ardından
bidonu atan şahsın otomobili ateşe verdiği de saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112313.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Başkan Özhaseki Talas'ı ziyaret etti
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Her hafta farklı bir mahallede Cuma namazını kılan ve vatandaşlarla bir araya gelen
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bu hafta Talas ilçesindeydi. Dedeoğlu
Camii'nde kılınan namazın ardından vatandaşlarla konuşan Başkan Özhaseki, Osmanlı
Evi'nde de bir süre Talaslılarla sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost ile
birlikte Cuma namazını Dedeoğlu Camii'nde kıldı. Cami çıkışı vatandaşlara "Hayırlı
Cumalar" dileyen ve onlarla sohbet eden Başkan Özhaseki, fotoğraf çektirmek isteyenleri de
kırmadı. Yürüyerek Osmanlı Evi'ne geçen Başkan Özhaseki, burada vatandaşlarla birlikte çay
içerek sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112314.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Başkan Özhaseki Hüseyin'i ziyaret etti
Geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Kayserispor taraftarı
Hüseyin Deniz'in tedavisini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin
üstlenmesiyle Hüseyin ve ailesi için umutlu günler başladı. Başkan Özhaseki'nin desteğiyle
tedavi süreci başlayan Hüzeyin başarılı bir ameliyat geçirdi. Başkan Özhaseki, Hüseyin
Deniz'i ameliyat olduğu Özel Dünyam Hastanesi'nde ziyaret etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bir grup Kayserispor taraftarıyla birlikte
önceki hafta kendisini ziyaret eden Hüseyin Deniz ile bir süre sohbet etmiş ve Hüseyin'in
tekerlekli sandalyeden kurtularak yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa yapacaklarını
belirtmişti. Henüz 3,5 yaşında iken bir trafik kazası geçiren ve o günden bu yana tekerlekli
sandalyeye mahkum olan Kayserispor tribünlerinin tanınmış ismi Hüseyin Deniz için bu
ziyaretin hemen ardından umutlu günler başladı. Başkan Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla
Özel Dünyam Hastanesi'ne götürülen Hüseyin'e doktorlar tarafından konsültasyon yapıldı ve
bulgular değerlendirilerek genç taraftar ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyat geçiren
Hüseyin'i Özel Dünyam Hastanesi'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
ziyaret etti. Başkan Özhaseki'ye Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti.
Hüseyin Deniz Başkan Özhaseki'yi ailesiyle birlikte ve çok sevdiği Kayserispor'un formasıyla
karşıladı. Başkan Özhaseki'ye Hüseyin'in durumu hakkında bilgi veren Özel Dünyam
Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, başarılı bir operasyon yapıldığını ve şimdi fizik tedavi
sürecinin başlayacağını söyledi. Hüseyin'in fizik tedaviyle adalelerini güçlendireceklerini
ifade eden Bedir, ikinci operasyonun daha sonra kararlaştırılacağını kaydetti. Başkan Mehmet
Özhaseki de Hüseyin'den gayret göstermesini isteyerek, "Doktorlar üzerine düşeni yapmış.
Sen de gayret edeceksin ve inşallah iyi olacaksın. Allah şifalar versin" dedi. Hüseyin Deniz
hafta sonu doktorlar izin verirse Kayserispor'un maçına gitmek istediğini de söyledi. Ameliyat
olmasını sağlayan Başkan Özhaseki'ye çok teşekkür eden Hüseyin, Başkan Özhaseki'nin her

zaman maddi ve manevi olarak yanında olduğunu belirtti. Hüseyin Deniz'in annesi Gülhan
Deniz ise Başkan Özhaseki'ye teşekkür ederek, "İnşallah başkanımız sayesinde Hüseyin ayağa
kalkacak" diye konuştu. Başkan Özhaseki, Hüseyin'i ziyaret ettikten sonra ameliyata girmekte
olan bir başka hastayla karşılaştı ve bir süre sohbet ederek şifa dileğinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112315.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Oyun Grubu Ve Yürüyüş Yollarına 5000
Metrekare Dökme Tartan Zemin Yaptırılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan park ve
açık alan spor alanlarına dökme tartan zemin yaptırılacağını söyledi.

06 Şubat 2015 Cuma 16:49
2015 yılı genelinde oyun grubu ve yürüyüş yollarının 5000 m² dökme tartan zemin yapılması
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edileceğinibelirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçe
sınırları içerisinde 24 kapalı spor sahamız mevcuttur. Ayrıca 510 büyük ölçekli ve çok amaçlı
parklarımızın tamamında spor alanı ile yürüyüş yolu bulunmaktadır. Bunun yanında 42 ayrı
alanda açık alan fitnes aletleri sahası bulunmaktadır. Bunların zeminlerinin büyük bir kısmı
tartan zemin pisti olup son derece sıhhi ve sağlıklıdır. Kum ve toprak yolları ortadan
kaldırdık. Şehrin her noktasında ve her yerinde dökme tartan pist zeminli alanlar mevcuttur.
Bu ihale ile 5000 m2 alanı yenilenecek olan zeminlerde kullanılacaktır ” dedi. Herkesimin ve
her yaş grubunun spor yapması için açık alan ve kapalı spor sahaları inşa ederek seyirci değil
sağlıklı bir nesil yetişmesine imkan tanıdıklarını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç,
tartan pist zeminli yürüyüş parkuru için Kamu İhale Kanunun ilgili maddelerince Açık İhale
Usulü ile inşa edileceğini kaydetti. Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç,dökme tartan zemin
yapım ihalesinin 12 Şubat 2015 günü Belediye Encümen salonunda gerçekleştirileceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112316.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Başkan Çelik: “Gül park, bahara hazır olacak“
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sümer Mahallesi’nde yapımı devam eden mis
kokulu bahçe Gül Park’ın bahar ayları itibarıyla bitirilmesinin planlandığını söyledi.
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Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve Fen İşleri Müdürü Ali Haydar
Tokluoğlu'yla birlikte parkta devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Çelik, yüzlerce çeşit
bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındıracak parkta her yaştan insanın rahat bir şekilde spor
aktivitelerini gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Hava şartlarının elverişli olması durumunda
parkın bahar aylarında hazır olacağını belirten Başkan Çelik; “Gül Park’ın yapımını yerinde
incelemeye geldik. Kışın hava müsait olduğu müddetçe çalışmalarımızı aralıksız
sürdüreceğiz. Kayseri’de yaşayan herkesin gelip spor aktiviteleri de yapabilecekleri çok farklı
mis kokulu bir bahçe yapıyoruz. Hava şartlarının elverişli olması durumunda bahar
mevsiminin gelmesiyle birlikte Gül Park’ı bitirmeyi planlıyoruz. Büyük boylu ağaçların
dikimini yaptığımız Gül Park'ı bitirdiğimizde her yaştan insanın çeşitli aktiviteler
gerçekleştirebileceği değişik spor alanları olacak. Vatandaşlarımız bir yandan parkurda
yürüyüşlerini gerçekleştirirken bir yandan da karanfillerin, zambakların, sümbüllerin,
leylakların arasında mis kokulu bir parkın içerisinde gezebilecek" dedi. Başkan Çelik
açıklamasını şöyle bitirdi, "Yeni evlenecek çiftlerimiz de gelip burada fotoğraf çektirecek. Bu
anlamda burası onlar için adeta bir açık hava stüdyosu işlevi görecek. Biz bu parkı
çocuklarımız için de yapıyoruz. Onlar için en güzel oyun gruplarıyla donatacağız. Şimdiden
hayırlı olmasını diliyorum.” Başkan Çelik daha sonra çalışmaları izleyen vatandaşlarla ve
çocuklarla bir süre sohbet edip, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çocuklarıyla
çalışmaları izleyen bir vatandaş Başkan Çelik'e yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti
belirterek, “Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok
minnettarız. Ben Kayserili değilim ama Kayseri belediye başkanlarının örnek çalışması,
hayatı kolaylaştırması nedeniyle Kayseri'yi tercih ettim. Çok memnunum teşekkür ederim”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112317.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Tarihi köprüler Melikgazi belediyesine emanet
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer
alan tarihi köprülerin onarılarak hizmete sunulacağını ve köprülerin eski kimliğine
kavuşturulacağını söyledi.
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Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 6 mahalle köprüsünün tespit edilerek planlarını çizildiğini
ve onarıma başlanacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi ilçesi aynı
zamanda Anadolu'nun tarihi kimliği sayılır. Çünkü Kayseri ilinde mevcut tarihi eserlerin
önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisindedir. Eski sokak köprülerimiz günümüzde
hizmette verse tehlike arz etmekte ve pek kullanılmamaktadır. Ancak şehir planında hepsinin
yerleri bellidir. Eski yayınlar, fotoğraflar ve diğer belgelerdeki görüntüler ile bu köprüler
aslına uygun olarak inşa edilecek ve yine bizleri birbirimize bağlayarak ulaşmamızı
sağlayacaktır. 6 adet köprünün 3 tanesi Gesi, 2'sinin Tavlusun, birinin ise Germir bölgesinde
yer almaktadır" dedi. Tescil edilmiş 6 köprünün mülkiyet sorunu olmadığını hatırlatan Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, tarihi köprülerin bir kısmının vakıflara ait, bir kısmının da Melikgazi
Belediyesine ait olduğunu kaydetti. Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi mekanların Melikgazi
Belediyesine emanet olduğunu çünkü 2015 yılını Anadolu’nun bu tarihi mekanlarını onarım
ve bakım yılı olarak ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112318.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Özhaseki 1. sıradan milletvekilli adayı!
2011 seçimlerinde Erdoğan'ın milletvekili olması için görüştüğü Mehmet Özhaseki, haziran
seçimlerinde AK Parti'den 1. sıradan aday gösterileceği konuşuluyor. Bu nedenle
Özhaseki'nin 9 Şubat Pazartesi günü görevinden istifa etmesi bekleniyor.
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30 Mart 2014 yılında yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçtiği için AK
Parti 7 Haziran'daki genel seçimlerde belediye başkanlarından aday göstermeyecek. Ancak
bunun tek istisnası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki olacak.
Özhaseki'nin Genel Merkez kontenjanından aday gösterileceği belirtildi. ERDOĞAN ÖZEL
GÖRÜŞMÜŞTÜ 12 Haziran 2011 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olması
için özel görüştüğü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Erdoğan'ın
teklifine teşekkür ederek Kayseri'de hizmete devam etmek istediğini belirtmişti. KAYSERİ
TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTI 1957 yılında Kayseri'de doğan Özhaseki ilk ve orta
öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Özhaseki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden
mezun oldu. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda
görev alan Özhaseki Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış
aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu. 1994'TE SİYASETE ATILDI 27
Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998
tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı oldu. 5 KEZ ÜST ÜSTE BAŞKAN SEÇİLDİ 28 Mart 2004 yerel
seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen
Mehmet Özhaseki, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde %60.5 oy alarak 4. kez Büyükşehir
Belediye Başkanlığı'na seçildi. Özhaseki 2014 seçimlerinde ise yüzde 59 oy oranı ile 5. kez
üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112319.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Bahar Havaları Devam Ediyor
Kayseri’de bahar sıcaklıkları etkinliğini sürdürüyor. Vatandaşlar ise havaların sıcak
olmasından dolayı memnun.

08 Şubat 2015 Pazar 12:18

Kayseri’de bahar sıcaklıkları etkinliğini sürdürüyor. Vatandaşlar ise havaların sıcak
olmasından dolayı memnun. Dün ortalama sıcaklığın 10 derece olduğu Kayseri’de,
vatandaşlar güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. Şehir meydanında ve parklarda güneşlenen
vatandaşlar, Şubat ayında yaşanan bu havanın sevindirici olduğunu belirtiyorlar.
Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre hava sıcaklıkları hafta başına kadar artarak devam
edecek. Hafta içerisinde ise sıcaklıklarda önemli oranda düşüş yaşanacak. Sıcaklıkların
düşmesiyle birlikte Kayseri’de kar yağışı görünecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112320.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Develi'de kaçak balık avlayan bir kişi gözaltına
alındı
Develi ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 bin 100 metrekare ağ, 11
buçuk metrekare kafes ve ağırlığı 400 kiloya yakın 270 balık ele geçirirken, kaçak avlanan bir
kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde bulunan Günüşgören göletinde yapılan çalışmalarda
kaçak avlandığı belirlenen A.S.'nin 7 bin 100 metrekare ağ, 11 buçuk metrekare kafes ağırlığı
400 kiloya ulaşan 270 adet balık ile birlikte yakalandığı öğrenildi. Yakalanan A.S.'nin
hakkında yapılan soruşturma sonrasında yasal işlem uygulanması için Develi İlçe Tarım
Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112321.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Eylem yapanlar işten çıkarılmayacak
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Boytaş’a ait 6 fabrikanın normal seyrine
başladığını söyleyerek, “Bu eylemlerden dolayı hiçbir arkadaşımız işten çıkarılmayacak”
dedi.
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Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Boytaş’a ait fabrikalarda yaşanan
eylemlerin ardından Kayseri’ye gelerek işçi ve yetkililer ile görüştü. Görüşmenin ardından Öz
Orman-İş Sendikası Kayseri Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Aslan,
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aslan, “Bilindiği üzere yetkili olduğumuz Boydak
işletmelerinde dün arkadaşlarımız tarafından bir tepki oluştu. Konudan dün gece 11 gibi
haberdar oldum ve hemen Kayseri’ye hareket ettik. Sabahtan beride Boydak’ın 5 işletmesinde
yaklaşık 500’e yakın delege ve işçi arkadaşlarımızın elini sıktık. Burada toplantı yaptık.
Toplantının sonucunda da verimli bir çalışma yaptığımızı ifade etmek isterim. Toplu iş

sözleşmelerinde müzakereler devam ediyor. Sürecin bittiğine dair yüzde 3+3 zam alındığına
dair işyerlerinde sendikanın ve işverenin dışında bir kısım haberin yayıldığını tespit ettik. Bu
haberleri alan işçi arkadaşlar bu zamma doğal olarak bir tepki gösterdiklerini ifade ettiler.
‘Esas tepkimiz buna aittir’ dediler. Bizde bunun doğru olmadığını, müzakere sürecinin devam
ettiğini, henüz bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ifade ettik. Bunun üzerine bu yanlış
bilgiyi, eksik bilgiyi anlatmış olduk. Bunun üzerinde arkadaşlar bana ‘tamam’ dedi. Biz süreci
takip edeceğiz, konfederasyon olarak bizde süreci takip edeceğiz. İnşallah hep beraber mutlu
bir sona ulaşırız diye ümit ediyorum. Şuanda fabrika normal seyrine başlamış durumda.
Bugün bir eylemlilik söz konusu değil. Herkes işinin başında ancak arkadaşlar ‘böyle bir
asılsız bilgi ile tahrik olduk ve haklı olarak da bir tepki koyduk’ dediler. Bu haber doğru bir
haber değil” dedi. Fabrika yetkilileri ile görüştüklerini ve yüzde 30’luk bir zam teklifi
sunduklarını belirten Aslan, “Biz yüzde 30’luk bir teklifle gittik. İşverenin teklifi kamuoyuna
yansıdığı gibi yüzde 3+3 oldu. Sonuçta bu bir müzakeredir. Bu müzakerenin yolları vardır. Bu
toplantıların sonunda işçi arkadaşlarımızın daha kenetlendiğini gördüm. Görüştüğüm gruplar
ağırlıklı olarak dün tepkiye katılan arkadaşlardı. Tepkinin kaynağını zaten biliyorduk. Bu
kenetlilik umarım başarı getirir” ifadelerini kullandı. Eylemin ardından işçilerin işten
çıkarılma durumlarına da değinen Başkan Aslan, “İşten çıkma hayatın akışı içerisindedir.
İşten ayrılan, giren ve çıkan her zaman olur ama bu olayla ilgili hiçbir arkadaşımızın bir
burnunun kanaması söz konusu olmadığını ifade ettim” şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112322.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Suriyeliler sobadan zehirlendi
Kayseri’de Suriye uyruklu biri bebek 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendi.
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Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak mahallesi Olgun sokak üzerinde ikamet eden biri bebek 3
kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık
ekipleri tarafından F. J. M ile J. M. (2) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ismi öğrenilemeyen
bir kişi de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112323.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

14. Direklerarası Seyircileri özel ödülü
Mehmet Özhaseki’ye 14. Direklerarası Seyircileri Özel Ödülü, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’ye verildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri, ‘Omzumdaki Melek’
isimli tiyatro oyunuyla başladı. Külltür sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi
Şehit Tiyatrosunda düzenlenen programda, öncelikli olarak Direklerarası Seyirci Ödülleri
kapsamında Kordinatör Ömer Şahinbaş tarafından, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın
sahnelediği ‘Omuzumdaki Melek’ adlı oyuna ‘Ensamble’, ‘Balıklar Firarda’ adlı oyuna da
çocuk oyunları dalında ‘Yapım’ ödülü verildi. Ödül töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’ye Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali nedeniyle Direklerarası
seyircilerinin takdir ve teşekkürlerinin ifadesi olarak ‘Direklerarası Seyircileri Seçici Kurul
Özel Ödülü’ verildi. Başkan Özhaseki adına ödülü alan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
Oktay Durukan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yıl içerisinde etkinlikler
gerçekleştiriyoruz, bir çoğunda da sizlerle birlikte oluyoruz. Ama tiyatro bunların içerisinde
diğerlerinden biraz farklı. Özellikle her Cuma günü büyüklere, Pazar günleri de çocuklara
istisnasız olarak tiyatro faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Artık bu salonlara sığmadığımız için
bin 300 kişilik bir salon daha yaptırdık. Bununla beraber Türkiye’de ilk ve tek sizlerle beraber
gerçekleştirdiğimiz Liselerarası Tiyatro Festivali’miz var. Bu ödülü de herhalde bunun için
alıyoruz. Liselerarası tiyatro festivalimizin bu yıl 10.’sunu gerçekleştireceğiz 10 Mayıs’ta.
Yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirimiz Kayseri’ye gelecek, sizler ev sahipliği
yapacaksınız. Bizler köprü görevi yapacağız. İnşallah festivallerle, konserlerle, çeşitli kültür
ve sanat faaliyetleriyle Kayseri, ticaret ve sanayide elde ettiği haklı ünvanı kültür ve sanatta
da elde edecek” ifadelerini kullandı. Ödüllerin sahiplerine verilmesinin ardından Kayseri
Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Topluluğu tarafından ‘Omzumdaki Melek’ isimli
tiyatro oyunu sahnelendi. Salonu dolduran vatandaşlar, tiyatro oyunu ile birlikte keyifli
dakikalar yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112324.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

CHP İl Başkanlığı 300 sayfalık rapor
hazırlayarak genel merkeze sundu
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, “Seçime giderken Kayseri için daha
iyi çalışmalar yapabilmek adına 300 sayfalık bir rapor hazırlayarak bu raporu genel merkeze
sunduk” dedi.
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Rapor hakkında bilgi veren CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, "Bu rapor Kayseri ile ilgili siyasal,
sosyal ve ekonomik bir çalışmadır. Bilindiği üzere seçime gidiyoruz. Seçime giden partilerin
tümünün iktidara gelme iddiası vardır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi her dönem her
seçimde iddialı bir parti olmuştur. İktidara gelmiş zaman zaman Türkiye Cumhuriyetini
yönetme onuruna ulaşmıştır” şeklinde konuştu. Ayan ayrıca, "Seçim öncesi Kayseri ile ilgili
partililerimizin düşündüklerini derleyip toparlayan bir sorular listesi hazırladık. Sayın genel
merkezimizin de bu sorulara katkısı oldu ve inandığımız güvendiğimiz arkadaşlarımıza,
isteyen gönüllü arkadaşlarımıza bu dosyaları dağıttık. Bu dosyalardaki sorular Kayseri, genel
siyaset ve milletvekili seçimleriyle ilgiliydi. Bu sorulara kendi evlerinde düşünerek yazdıkları
cevapları topladık ve bir rapor halinde genel merkezimize sunduk. Genel merkezinde
teşekkürlerini aldık. Bu Kayseri adına iktidara hazırlık çalışmasıydı. Düşüncelerimiz neler
yapılabilir ve nelerle yola çıkabilir üzerineydi. Hazırladığımız rapor genel merkezde kabul
görmüş bir rapordur. Seçimlerde Kayseri’ye yakışır bir listeyle çıkma iddiasındayız.
Kayseri’yi Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda temsil edebilecek arkadaşlarımızın
milletvekili olabilmesi için çabalayacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112325.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Kayseri’de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi Erciyes bulvarı üzerinde seyir halinde olan 38 TK
772 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki
ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü ile B.T. (22) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen otomobil çekici ile yoldan
kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112326.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri Şeker'in gençlik buluşmasına
öğrencilerden yoğun ilgi
Kayseri Şeker Eğitim ve Sağlık Vakfının geleneksel olarak yaptığı Gençlik Buluşmasının
ikincisi yapıldı.
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Kayseri Şeker Eğitim ve Sağlık Vakfı ( KAYŞEV) 2013-2014 öğrenim döneminde ilk defa
karşılıksız burs vermeye başlamış olup bu dönemde yüksek tahsilini yapan 296 öğrenciye
toplam 411 bin 350 TL burs verdi. 2014-2015 öğrenim döneminde ise 4 bin 447 öğrenci burs
başvuru yapmış olup Kayseri’den 205, Yozgat’tan 167, Sivas’tan 62, Nevşehir’den 5
öğrencinin, 16'sının da şehit ve gazi yakını olmak üzere ülke genelinde 71 üniversitede eğitim
görmekte olan 536 öğrenciye ayda 150 TL olmak üzere burs verilmekte olduğu belirtildi.
Kayseri Şeker Fabrikası sosyal tesislerinde yapılan 2. Gençlik Buluşmasına öğrenimine
devam eden öğrenciler ve yakınları ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,
Üyeler İlhan Argun, Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulu üyeleri
Niğmetullah Sevim, Genel Müdür Levent Benli, KAYŞEV Başkanı Tayfun Öner, Pancar
Kooperatif Müdürü, İsmet Aksoy, Pankent Müdürü Mustafa Çakmak, Kayşev Vakfı
Yöneticileri, Şeker-İş Sendika temsilcileri ve Fabrika personeli katıldı. Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli açılış konuşmasında, Kayseri Şeker Fabrikasının
çalışanı, çiftçisi ile birlikte oluşturduğu büyük Kayseri Şeker ailesinin sosyal sorumluluk
faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu etkinlikler ve fabrikanın geldiği konuma dikkat çekti.
Avrupa Şampiyonasına katılarak ülkemize 3.'lük madalyası getiren sporculardan olan görme
engelli Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Abdullah Sümer ise, "7
yaşında ilkokula başladığım gün geçirdiği bir kaza sonucu gözlerimi kaybettim. 7 yaşına

kadar dünyayı renkli görüyordum 7 yaşımdan sonra renksiz görmeye başladım. Hiç eksiklik
hissetmedim ve eğitimim yanı sıra spora da önem vererek yurt içinde ve yurt dışında azimle
mücadele etmekteyim” ifadelerini kullandı. Programda ayrıca öğrenciler, Pancar Ekicileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ın hat sanatına olan ilgisini bilerek, 'vav' harfi işlenmiş
tablo yaparak kendisine hediye etti. Hediyeyi çok anlamlı bulduğunu belirten Başkan Akay,
"Dünyada bütün milletlerin bir yarış içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu yarışmada Türkiye’nin
başarılı olması ve ön saflarda yer alabilmesi için var her insanımızın dünyada emsalleri ile
yarışabilecek konumda olması lazım bu da Eğitimimizi en iyi şekilde yapıp geleceğe
kendisini hazırlamanız sayesinde olacaktır. Türkiye yalnız Anadolu değil Türkiye’nin
çevresinde gözünü Türkiye’ye dikmiş Türkiye’den medet uman Bizden fayda bekleyen
insanlar çok, Balkanlardan Orta doğu ve Asya, Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada
Türkiye’nin sorumluluğu var. Türkiye kendi sorumluluğu yanında onlara da katkı sağlamak
durumundadır. bunu da başaracak olan iyi yetişmiş nesiller olabilir. Gençlerimiz bu
sorumluluklarını bildiğimiz için biz de bir nebze bu gelişmeye katkı sağlamak için gayret
ediyoruz" diye konuştu. Gençlik Buluşması sonunda öğrenci ve veliler Necip Fazıl
Kısakürek’in 'Çile' kitabı ile 3 ciltten oluşan 'Tefsir' kitabı hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112327.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayserispor'da moral yemeği
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep
Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi futbolcular ve yöneticiler moral yemeğinde bir araya
geldi.
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Düzenlenen moral yemeğine Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, yöneticiler ve
futbolcular tam kadro katıldı. Yemekte futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. KAYSERİSPOR
İLE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 7. RANDEVUDA KARŞILAŞACAK
Kayserispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 7. randevuda kozlarını paylaşacak. Şu ana
kadar 6 kez karşı karşıya gelen iki takım, 2 defa 3. Lig, iki defa 2. Lig, 1 defa Patalya Kupası
ve son olarak da PTT 1. Lig müsabakasında mücadele etti. Oynanan 6 maçın, 3'ü beraberlikle
sonuçlanırken, 2 karşılaşmayı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor kazandı. 1 müsabakadan
da Kayserispor galibiyetle ayrıldı. Kayserispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı 8
Şubat Pazar günü, saat 13.30'da Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112328.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Sömestr tatilinde buz pateni öğrenen öğrenciler
sertifikalarını aldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş bünyesinde bulunan buz pistine, sömestr
tatilinde ücretsiz buz pateni öğrenen öğrenciler düzenlenen tören ile sertifikalarını aldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yaptırılan buz
pisti, sömestr tatilinde öğrencileri ağırladı. Spor Etkinlikleri AŞ tarafından 15 günlük yarıyıl
tatilinde öğrencileri ücretsiz olarak ağırlayan buz pistini, 10 günde 3 bin kişi ziyaret etti. 15
günlük tatil boyunca buz pistine gelen yaklaşık 100 öğrenci buz pateni öğrenerek, sertifika
almaya hak kazandı. Sertifika töreni öncesi konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor
Etkinlikleri A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sömestr
tatilinde öğrencilerimize bir çok etkinlik düzenledik. Bunlardan bir tanesine. Öğrencilerimize
buz pistini ücretsiz kıldık. Toplam 103 öğrencimiz buz pateni eğitimi aldı ve bugün mezun
olacaklar. Ben hem katılan öğrencilerimize hemde vesile olan velilerimize çok teşekkür
ediyorum" dedi. Düzenlenen tören ile 103 öğrenci 'Buz Pateni Eğitimi Sertifikası' almaya hak
kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112329.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Göz dolduran 'çığ' tatbikatı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü, Jandarma Arama
Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekiplerinden oluşan 42 kişilik
ekibin yaptığı 'çığ' tatbikatı göz doldurdu.
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AFAD, JAK ve UMKE ekipleri, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes
Dağı'nda olası bir çığ felaketine karşı yapılacak olan ilk müdahalenin tatbikatını yaptı.

Yaklaşık 42 kişiden oluşan grup, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde oluşabilecek olan çığ
durumunda neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. JAK'a bağlı arama ve
kurtarma köpeklerinin de katıldığı tatbikatta, temsili olarak karın altında kalan bir kişi, kısa
sürede karın altından çıkarılarak gerekli müdahale yapıldı. Erciyes'e gelen vatandaşların da
ilgi ile izlediği tatbikat, alkış aldı. Tatbikat hakkında bilgiler veren AFAD İl Müdür
Yardımcısı Dr. Mustafa Yılmaz, "Uluslararası işbirliği adında Avusturya ile yaptığımız
dağcılık ve kayak kazalarında ilk yardıma istinaden yapılan çığ tatbikatında Jandarma Arama
Kurtarma ekibi, AFAD ve diğer sivil kurtarma ekipleriyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu
tatbikatta Nevşehir, Niğde, Kayseri UMKE de görev almıştır. Yapılan 3 senaryomuz oldu.
Bunlar, 6 tane dağcının üçünün çığa maruz kalması sebebiyle bir tanesi jandarmaya ait arama
köpeği tarafından bulunması, ikincisi verici olan GPS sayesinde bulunuyor, üçüncüsü ise
sondalama sistemiyle bulunup kazazedeler çığ altından çıkartılmıştır. Bu diğer kurumlarla
işbirliği içerisinde ülkemizde yaşanacak bu tür olayların yaşanmaması için uyum içerisinde
yapılan bir tatbikattır" dedi. Tatbikatta 42 kişinin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "Toplamda
42 kişi görev aldı. AFAD’dan 7, jandarmadan 6 kişi UMKE’den Kayseri, Nevşehir ve Niğde
olmak üzere 20 kişi ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 40 kişi bu tatbikatta görev aldı"
diye konuştu. (AG-SO-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112330.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Asfaltlanan yollarda yol çizgilerini Melikgazi
Belediyesi yapacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yolların bir şehir gelişimi ve düzenliği
için çok önemli olduğunu bu neden ile yeni yolların yapımına, bozulan ve deforme olan
yolların bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini söyledi.
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Belediye olarak yeni yolların asfaltlanması tamamlandıktan, tamir edilen yolların ise bakım
sonrası yol çizgilerinin yapıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Belediye olarak
güvenli ve seri ulaşımın sağlanabilmesi için tüm imkanlar seferber edilmektedir. Yolların
açılmasına büyük önem veriyoruz. Bozulan yolları tamir ve bakımını yapıyoruz. Özellikle seri
ulaşım için trafik levha ve uyarıcı işaretlere önem veriyoruz. Bu açıdan bölünmüş yollar ile
çok şeritli yollarda yol çizgilerini bizzat belediye olarak biz yapıyoruz. Şerit kullanımı çok
önemlidir. Zaten yolun ortasında rastgele gitmek suçtur. Şerit ihlali suçtur. Çünkü trafik
kuralları yapılan deney ve yaşanılan tecrübeler sonucunda konulmuştur. Bize de yollarda
belirli aralıklarla yol çizgilerini hem yeniliyoruz hem de yeni yollarda hemen boyuyoruz.
2015 yılı içinde cadde ve sokaklar için 60000 m² su bazlı ve 20000 m² çift kompenantlı yol
çizgi boyası satın alınacaktır” dedi.

2015 yılı içinde cadde ve sokaklar için su bazlı ve çift kompenantlı yol çizgi boyası yapımı işi
yapım işinin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yol çizgi boyasının da özel
olduğunu nitelik ve kimyasal karışım olarak siyah araç lastiklerinden uzun süre
etkilenmediğini bu neden ile özel olarak satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112331.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Öğrenciler Tatilde, Kılıçaslan’ın Liderleri
Eğitimde
Gediz Üniversitesi’nin düzenlediği “Log10 Liderlik Kampı”na Kılıçaslan Liseleri’nin
topluluk başkanlarından Nevzat Taşcı, Taha Öner, Barış Şahin, Seyit Tümtürk ve Muhammed
Tayyip Kılıç ile organizasyondan sorumlu öğretmen Davut Karatepe katıldı.
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Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında gerçekleştirilen ve yoğun bir program akışına sahip olan
liderlerin kampı, İzmir’de yapılan bir sertifika töreniyle son buldu. Organizasyona katılan
Kılıçaslan Liseleri öğrencileri, Prof. Dr. Muhammed Özekes, Yrd. Doç. Dr. Emanuele
Massetti ve Berivan Akın’dan; hukuk, siyaset ve makale analizi dersleri aldılar. Diksiyon ve
hitabet derslerini ise Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları Tayfun Erarslan ve Tomris
Çetinel’den alan liseli öğrenciler; girişimcilik ekonomi ve münazara derslerini de Süleyman
Girgin ve Mahir Durmaz’dan dinleme fırsatı buldular. Kılıçaslanlı liderler, sorularıyla zaman
zaman uzman eğitimcileri zorlarken münazara maçlarında da yarıştılar. Başarılı öğrenciler
kampın sonunda uluslararası geçerliliği olan bir sertifikayla ödüllendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112332.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kalkan, Ak Partiden milletvekili aday
adaylığını açıkladı
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Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, AK Parti
Kayseri milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen
Şube Başkanı Aydın Kalkan, 7 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde AK
Partiden aday adaylığını açıkladı. Adaylık toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube
Başkanı Aydın Kalkan, "Gerek Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Temsilcisi bendeniz şahsım,
gerekse il ve ilçe düzeyinde teşkilatlarımızda çalışan kader ortaklarım değerli dava
arkadaşlarımla her fırsatta ve her yerde şehrimiz ve değerli hemşerilerimiz için söz konusu
haklarımızı dile getirdik; savunduk ve hükümlülüğe hazır olduğumuzu, taşın altına elimizi
değil de yekpare tüm vücudumuzu koyma noktasında bir saniyelik bile tereddüdümüz
olmadığını her zaman ifade ettik” dedi. Kalkan ayrıca, “Bu noktada bugüne kadar yapmış
olduğumuz mücadele ve hizmetlerde her zaman Memur-Sen genel merkezinin ve yönetimin
tam desteğini aldık. Şehrimize de Allah’ın izniyle bunu hissettirdik. Bugün gelinen noktada
şehrimiz ve hemşerilerimiz için daha fazla hükümlülüğün altına girilmesi ve daha fazla destek
ve katkının farklı ortamlarda yüksek sesle dile getirilmesi gerekliliği gün gibi açıktır” diye
konuştu. ‘Çıkan her sonuca hazmedenlerin yanındayız’ diyen Kalkan, “Tarafsız sandığa
inanmış ve sandıktan çıkan her sonucu hazmeden ve kabul edenlerden yanayız. Tarafsız
milletin iradesiyle seçimle iş başına gelmiş; rahmetli Adnan Menderes’in ve Demokrat
Partinin ifade ettiği “Yeter Söz Milletin” sözünü yaklaşık 60 sene sonra taçlandırarak “Yeter
Söz de Karar da Milletin” haykırışına çevirmemize fırsat veren Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’la beraberiz” ifadelerini kullandı. Kalkan, "Başta il ve ilçe
düzeyindeki teşkilatlardaki dava arkadaşlarımız olmak üzere, genel merkezimiz ve
memleketimizin değerli kanaat önderleri ile gönül yoldaşlarımız, değerli yerel ve ulusal sivil
toplum kuruluşları ile yaptığımız istişareler ve mülahazalar neticesinde yarınlara
çocuklarımıza daha yaşanır bir ülke bırakmak için 7 Haziran’da yapılacak milletvekilliği
genel seçimlerinde AK Parti’den Kayseri Milletvekilliği aday adaylığımı sizlerin huzurunda
açıklıyorum” dedi. ‘Okşanmayan öksüz yetim bırakmayana kadar çalışacağız’ diyen Kalkan,
"Güzel Kayserimiz'den AK Parti Milletvekili liste sıralamasında seçilebilecek yerde
olacağıma ilişkin en ufak bir tereddüdüm olmadığını belirtiyorum. Son olarak belirtmek
isterim ki, aday adaylığımızın herkese hayırlar getirmesini diler; Cenab-ı Allah’tan
memleketimize hizmete devam etmeyi nasip etmesini niyaz ederim” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112333.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Elitaş’tan iç güvenlik yasa tasarısı'na karşı
çıkan partilere ağır eleştiri Kayseri’de restore edilen Sahabiye
Medresesi’nin açılışına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP, MHP ve
HDP’nin İç Güvenlik Yasa Tasarısı’na karşı çıktığını belirterek, “Bu yasaya teröristler karşı
çıkar. Bu yasaya vatan hainleri karşı çıkar” dedi.
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Restore edilen Sahabiye Medresesi’nin açılışına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş, “Bildiğiniz gibi bir seçim sürecine başladık. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini
açıkladı. Milletvekili aday adayı arkadaşlarımız 10 Şubat tarihine kadar istifa etmesi
gerekecek. 10 Şubat’tan itibaren 11 Şubat tarihinde adaylık süreci başlıyor. 11-20 Şubat
tarihleri arasında milletvekili adayı olacaklar AK Parti İl Başkanlığı’na ve genel merkeze
müracaat edebilecekler. 20 Şubat’tan sonra da değerlendirme işi yapılacak. 28 Şubat ve 1
Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde milletvekili aday adaylarımız teşkilat mensuplarımız
tarafından temayül yoklamasına girecek. Arkasından genel başkan yardımcısının
başkanlığında bir MKYK üyeleri ile oluşturulan birinci heyet, daha sonra genel başkan
yardımcılarının başkanlığında 4 heyetin oluşturduğu ikinci bir ara değerlendirme komisyonu
ve en sonunda da genel başkanımızın başkanlığında komisyona müracaat eden aday
adaylarının değerlendirilmesi yapılacak. 7 Nisan tarihinde de Yüksek Seçim Kurulu’na
milletvekili adayları verilmiş olacak” diye konuştu. “Önümüzdeki hafta İç Güvenlik Yasa
Tasarısı var” diyen Elitaş, “Muhalefet her ne hikmetse bu yasa tasarısına olağanüstü şekilde
karşı çıkıyor. Hadi bazılarının karşı çıkmasını normal bulabilirsiniz. Bakın o yasada ne var;
demokratik şekilde gösteri ve toplantı yürüyüşü yapmak isteyen kim varsa o yasada hiçbir
engel yok ama cebine taş koymuş, eline molotofkokteyli almış, yüzünü korkarak saklayan
kim varsa o yasa karşısındadır. Eğer siz demokratik hakkı ortaya koyacaksanız, bir meseleyi
gündeme getirecekseniz, başınız dik alnınız açık olacak. Sadece sizin oradaki faziletiniz ve
erdeminizle, birlikte olduğunuz toplulukla sesinizi bir yere duyuracaksınız ama kamu
binalarının camlarını kırıp güvenlik kuvvetlerinin araçlarını yakmaya çalışıp, güvenlik
kuvvetlerini zincirle, sopayla dövüp dükkanları talan etmek, yağmalamaya çalışmak
demokratik bir hak değildir. Molotofla eylem olması mümkün değildir. Bu bir terörizmdir,
anarşidir. İşte bu yasa anarşiyi ve terörizmi önleyebilmek için yapılmış yasalardan biridir.
HDP buna karşı çıkıyor olabilir ama demokratik bir partiyseniz buna karşı çıkamazsınız. Bu
yasaya kim karşı çıkar? Kötü niyetliler karşı çıkar. Bu yasaya ülkeyi karıştırmak isteyenler
karşı çıkar. Bu yasaya insan hayatına kast edenler karşı çıkar. Bu yasaya teröristler karşı çıkar.
Bu yasaya vatan hainleri karşı çıkar. İçinde yanlış maddeler olabilir. Konuşulur, tartışılır,
değerlendirilir. Siyasi partilerin yetkili arkadaşları biraraya gelir, oturulur değerlendirme
yapılır. Bu yasaya körü körüne karşı çıkmak 7 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde seçimin
güvenliğinin sağlanmasını, Türkiye’de huzurlu bir ortamın olmasını engellemeye çalışanların
ekmeğine yağ sürer. Bu vatana ihanet etmeye gayret edenlerin değirmenine su taşımış olur”
şeklinde konuştu. Elitaş ayrıca, “Ben bütün siyasi parti yetkililerine diyorum ki 7 Haziran’da
yapılacak seçimlerde birileri ile yaptığınız ittifak, onlarla kol kola girdiğiniz hareket
düşüncesinden çıkın bu ülkenin selameti için ne gerekiyorsa onu yapın. Yoksa ‘7 Haziran
tarihinde AK Parti yüksek bir oyla gelip anayasayı değiştirip bizi farklı yöntemlere götürecek’
diye farklı niyetlerle ortaya çıkanlara siz taşeron olduğunuz takdirde bu millete hizmet
etmezsiniz. 7 Haziran tarihinde bu millet size gereken dersi verecektir” ifadelerini kulandı.
Salı Günü İç Güvenlik Tasa Tasarısı’na başlanacağını belirten Elitaş, “Toplam 132 madde
var. HDP ‘biz karşı duracağız’ diyor. Onun kimden talimat aldığı belli. CHP ondan da daha
şiddetle karşı duruyor. Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi burada sen gösteri ve toplantı
yürüyüşlerinde yüzünü kapatan insandan ne medet umarsın. Molotof kokteyli ile o toplantı ve
gösteriyi yok etmeye çalışan, orada insanların hayatını kaybetmesine imkan veren insanlardan
ne fayda sağlayabilirsin? Hele hele çok üzülüyor ve şaşırıyorum Milliyetçi Hareket Partisi
buna niye karşı çıkar? Üç parti birlikte bir koalisyon oluşturmuş Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde önümüzdeki hafta görüşülecek İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nı engellemek için
birlikte hareket edeceklerini açıklıyorlar. Şu duruma bakabilir misiniz?
Üçünün bir araya gelmesi mümkün müydü? Fikirleri ile milletin oylarına talip olamayanlar
bir araya gelip, bir koalisyon kurarak onların tabiri ile gökkuşağı koalisyonu kurarak maalesef

bizi engellemeye çalışıyorlar. Ben bu seçimlerde aday adayı olacak arkadaşlarımıza başarılar
diliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112334.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Restore edilen Sahabiye Medresesi açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Sahabiye Medresesinin açılışı
düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, “Bizi biz yapan değerler ne ise onlara sahip çıkmalıyız. Eğer bu değerlere sahip
çıkmazsak batının çok kötü bir kopyası oluruz” dedi.
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Sahabiye Medresesinin açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhasek, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, “Bu çarşının hayırlı olmasını diliyorum. Esnaf arkadaşlarımıza da bol kazançlar
diliyorum. Burası bundan sonra kitapçıların ve sahafçıların bir yeri olacaktır. Kitapseverler
buraya gelecektir. Okumayı, yazmayı, düşünmeyi, kendi arasında sohbet etmeyi ön plana
çıkaran arkadaşlarımızın bir mekanı olacaktır” diye konuştu. Özhaseki ayrıca, “Aslında bu
medrese Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Uzun zamandır da sıkıntılar vardı ve biz ara
formül olarak devreye girdik. Ciddi bir meblağ harcadık. Sonra aynı arkadaşlarımızı buraya
taşıdık. Belediyenin bu kadar işi arasında alt yapı ve üst yapıyla uğraşırken devasa yatırımlar
devam ederken neden bir medreseyi restore ettirir ve bu konulara ilgi duyar. Türkiye’nin
birçok yerinde belediye başkanları bu işlere pek fazla bakmazlar. 90’lı yıllarda belediye
başkanları birçok konağı yıktılar. Bu eserlerin değeri bilinse yıkılmazdı. Bizi biz yapan
değerler ne ise sahip çıkmalıyız. Eğer bu değerlere sahip çıkmazsak batının çok kötü bir
kopyası oluruz. Burada ekip ve kitapçı arkadaşlar var. Onlarında kendilerine has müşterileri
var. Bunlarda Kayseri’nin okuyan ve yazan insanlarıdır. Fakat her vakıflar müdürü
değiştiğinde burada bir korku başlar. Buranın ihaleyle satılmasına rıza gösteremezdik. Bu
anlamda devreye girdik. Onun için burayı restore ettik ve arkadaşlarımızı buraya yeniden
taşıdık” şeklinde konuştu. Projelerine değinen Özhaseki, “Kültür yolu projesi bizim tarihi
eserlerimizin bir ucundan başlayarak sonuna kadar devam ettiğimiz Kayseri’ye gelen yerli
yabancı herkesin takip ettikleri takdirde en önemli eserleri görebilecekleri bir yol projesidir.
Bu yolun üzerinde ne kadar eser varsa bunları yeniden canlandırma ve içine bir fonksiyon
yükleme projesidir. Projeye Gevher Nesibe’den başlayacağız. Selçuklu Müzesi’nden sonra
ikinci durak burası oldu. Kalenin onarılmasında kaleye bir fonksiyon yüklendi. Kale
içerisinde yer altı arkeoloji müzesi oluyor. Bakanlıkla anlaşma yaptık. Kalede yer altına
arkeoloji müzesi yapıyoruz. Kazılardan çıkanları bu müzeye taşıyacağız. Üst taraf kültür sanat
merkezi olacaktır. Modern ve çağdaş sanatların sergileneceği bir alan olacaktır. Sanatçılar ve
ressamlar sokağının olacağı, müzik dinleti alanının olacağı bir mekan haline geliyor”

ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Özhaseki, “Kaleyi bu yaz açacağız. Hunat’ın içerisine
de bir fonksiyon yükledik. El sanatlarının olduğu ve kendimize has eserlerin sergilendiği bir
mekan olmuştur. Kayseri Lisesi’nde çalışmalarımız var. Tarihte şehit düşenler için milli
mücadele müzesi yapmaya karar verdik. Kayseri mahallesi adını verdiğimiz mahallede
bulunan konakları restore ettik. Kayseri mutfağı oluşturuyoruz. Cami Kebir ve Kurşunlu
Camisi ile bu daireyi tamamlıyoruz. Bu kültür yolu projesidir. Kayseri’de toplam alan 500 bin
metre karede bunun 50 bin metrekaresine en fazla 25 bina ve yüksek katlı olacak şekilde
yapılacaktır. 450 bin metrekare ise bizim çalışma alanımız olacaktır. Trafiğin büyük
çoğunluğunu yer altına alacağız. Yer altında otoparklar olacaktır ve ortaya prestij mekanları
çıkacaktır. Bunların hepsinin hakkını vereceğiz. Ev sahiplerini ve kiracıları mağdur
etmeyeceğiz.
Bunları
bu
şehir
gelişsin
diye
yapıyoruz”
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112335.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Akansu Grup sektöründe 5. sırada
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Akansu Grup, 35 milyon dolarlık
yatırımla sektöründe Türkiye genelinde 5. sıraya yerleşti.
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Akansu Grup Akansu Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akansu, Akansu Boru
imalatı hakkında bilgiler verdi. 3 yıl önce yatırım kararı aldıklarını ve projenin bugün yüzde
95’inin tamamlandığına dikkat çeken Akansu, 35 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.
Kapasitelerinin arttığını vurgulayan Akansu, “Boru sektöründe hedefimiz çok yüksek.
Türkmenistan, Kıbrıs, Gürcistan, Güney Irak, Yunanistan ve Türki cumhuriyetlere
ihracatlarımız devam ediyor. Boru sektöründe 7. yılımız ama büyük yol aldık. Akansu
Boru’yu bir bebek olarak aldık, büyüttük ve bir çınar haline getirdik. Biz bu sektöre girerken
10. sıradaydık. Şimdi Türkiye’de 5. Avrupa’da da 14. sırada yer alıyoruz. Hedefimiz daha da
büyümek. 2023 yılında zirveye çıkmak. Büyüyen Akansu’yu daha da büyütmek istiyoruz.
Ödüllü bir firmayız. Büyüyen Türkiye ile biz de daha da büyümek istiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112336.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri Erciyesspor: 0 - Gaziantepspor: 1
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kayseri Erciyesspor sahasında Gaziantepspor'u
ağırladı. Karşılaşma 1-0 Gaziantepspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

08 Şubat 2015 Pazar 13:36

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) 68. dakikada Barış Memiş’in kullandığı köşe
vuruşunda Gaziantepsporlu futbolcular ceza sahası içerisinde topu uzaklaştırdı. Ceza sahası
dışında topla buluşan Drenthe’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ama hakem elle
oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 70. dakikada topla buluşan Francisco Chico'nun
ceza sahasının dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 82. dakikada
Vleminckx’in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Serdar Gürler’in şutunu kaleci
Karcemarskac kurtardı. STAT: Kadir Has HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Ekrem Kan xx,
Mehmet Can Hanoğlu xx KAYSERİ ERCİYESSPOR: Gökhan Değirmenci xx, Anıl Karaer
xx, Mehmet Akgün xx (Yacouba dk. 45 xx), Daogarı xx, Necati Ateş xxx (Serdar Gürler dk.
45 xx), Drenthe xx, Yasin Pehlivan xx (Vlemınck dk. 75 xx), Emre Öztürk xx, Barış Memiş
xx, Caner Osmanpaşa xx, Cenk Ahmet xx YEDEKLER: Zülküf Özer, Mahmut Özen, Murat
Yıldırım, Oğulcan TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek GAZİANTEPSPOR:
Karcemarskas xx, Abdullah El Yasa xx, Chibuike xx (Gökhan Süzen dk. 78 x), Şenol Can
xxx, Erdem Şen xx, Oğuzhan Türk xx (Kadir Kayalı dk. 83 x), Muhammet Demir xx,
Francisco Chico xx, Barış Yardımcı xx, Vranjes xx, Vıtor Lima xx (Dos Anjos dk. 75 x)
YEDEKLER: Eray, Orkan Çınar, Aroyoko, Ferhat Ayaz TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
GOL: Chico (dk. 70) (Gaziantepspor) SARI KARTLAR: Vranjes, Muhammet Demir, El
Yasa, Oğuzhan Türk (Gaziantepspor), Zoua Daogari, Caner Osmanpaşa, Mehmet Akgün,
Gökhan Değirmenci (Kayseri Erciyesspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112337.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri Erciyesspor - Gaziantepspor Maçının
Ardından
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kayseri Erciyesspor sahasında Gaziantepspor'a 1-0
mağlup oldu. maçın ardından iki takımın teknik adamı karşılaşmayı değerlendirdi.
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Mehmet Özdilek, hakemlere sitem ederek, "Bu maçtan sonra ne söylenir
bilmiyorum. Kaybetmeyi hak etmedik. Takım olarak hak etmedik. Maç beklediğimiz gibi
başladı. Rakibin pozisyon bulmadığı bir devre oldu. 2. yarı oyuncu değişiklikleri ile oyunu
rakibin tarafına yıktık. Hakemlere hep saygı duyuyoruz. Hakem alanın tamamına hakim. Her
şeyi çok net görüyor. 3 pozisyon sonra golü veriyor ama daha sonra yandan bir ses ‘gol’ değil
diyor. Yazık değil mi? Pozisyonu çok doğruydu ve alanı tamamen görüyordu. Bu çocukların
emeklerine yazık değil mi? Sabaha kadar oynasak rakibin gol atma şansı yok. Hakemlere
saygı duyuyoruz ama siz de bizim emeğimize saygı duyun. Maçla ilgili neyin yorumunu
yapayım. Kendi evimizde oynuyoruz ve güzel bir rüzgar yakalamışız. Pozisyonu doğru yerde
olmasa anlarım ama Özgür hocanın bu 1 değil" dedi. “GAZİANTEPSPOR CEPHESİ”
Gaziantepspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, maçta çok büyük bir hakem hatası
olmadığını ifade ederek, “İki takım için de çok zor ve stresli bir hafta. Makasın daraldığını
görünce, en kötüyü görünce, maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bu ortamda maça
başladık. Erciyesspor da stresliydi. Maçın genelinde çok fazla gol pozisyonu olmadı. Atan
kazanacaktı. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İyi bir takıma karşı oynadık. Hatamızı her
an cezalandıracak bir takımla oynadık. Erciyesspor’un verilmeyen golünün görüntülerini
izlediğimizde, doğru olduğunu anladık. Rakibimiz adına üzülüyoruz ama kendi adımıza
seviniyoruz. İnşallah bundan sonra üst sıralara ilerlemeye çalışacağız. Maçın içerisinde
doğrular ve yanlışlar oldu ama maçı etkilemedi. Her maçta ufak tefek şeyler oluyor ama
bugün çok büyük bir hakem hatası olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112338.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

İhtiyacı olmayanlar altınlarını bozdurmasın
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, altın fiyatlarındaki yükseliş
ile ilgili olarak artışların sürebileceğini belirterek, "İhtiyacı olmayanlar altınlarını
bozdurmasın" dedi.
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Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı
Ömer Gülsoy, "Altındaki dalgalanmalar devam edecek gibi görünüyor. Dünyada yaşanan her
türlü faktörler altının dalgalanmasına neden oluyor. 2014 yılının sonunda kadar altın dip
yapmıştı. Dip yapan altın 2015 yılından itibaren de artmaya başladı. Altının yükselmesinin en
büyük sebeplerinden birisi de dünya ekonomisindeki faktörlerdir. Avrupa’da ki sorunların
bitmemesi altının yükselmesine neden oluyor.

Altının yükselişi devam edecek diye görüyoruz. Altın güvenli liman özelliğini koruyor"
ifadelerini kullandı. Gülsoy ayrıca, "Yatırımcılarımız mutlaka pörtfeyinde altın
bulundursunlar. Altın uzun vadeli bir yatırımdır. İhtiyacı olmayanlar altınlarını bozdurmasın"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112339.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı Tuna Caddesi Kavşağı’nda gece saatlerinde meydana
gelen kazada, M.D.’nin (33) sürücüsü olduğu 34 VU 5228 plakalı otomobil ile M.B.’nin (35)
kullandığı 38 E 2384 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan
otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans
yönlendirildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri
otomobillerde kurtarma çalışması yaptı. Otomobillerden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen
sağlık ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza yerinde toplanan meraklı vatandaşlar da
çalışmaları ilgiyle izledi. İtfaiye ekipleri, yola dökülen yakıt üzerini toprakla kapatırken,
caddede kontrollü olarak sağlanan trafik otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla normale
döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112340.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

MHP'de Kongre Heyecanı
MHP 11. Olağan İl Kongresi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya'da katıldı.
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11. Olağan İl Kongresi’nde divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya
yaptı. Kongreye MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet
Karataş ile çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan ve 5 yıldır MHP’nin İl Başkanlığı’nı
yürüten Mete Eke, “24 Aralık 2010 tarihinde Kayseri İl Başkanlığı’na atanmış oldum. 2012
yılındaki olağan kongrede seçilmiş il başkanı olarak davamıza hizmet etmiş olmanın onur ve
mutluluğunu yaşıyorum. Bu gün burada bir veda konuşması yapmak için huzurlarınızdayım”
dedi. Eke konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Yaklaşık 40 yıla yakın neferlik görevini

yaptığım davada İl Başkanı tacını kafama geçirmiş olmam benim için şereflerin en
büyüğüdür. Ben hepinizden helallik istiyorum. Bir kalp kırdıysam herkesten helallik
istiyorum. Bundan sonra seçilecek Baki Ersoy kardeşimin ve teşkilatımın emrinde olacağımı,
ömrümün sonuna kadar davamın emrinde olacağıma söz veriyorum. Zira bu bir bayrak
yarışıdır. Bu güne kadar yönetim kurulu arkadaşlarım ile bu görevi yerine getirdik. 2011 genel
seçim sonuçları 135 bin oya tekabül etti. Mahalli idareler seçiminde 223 bin oya getirdik
yüzdesel anlamda da yüzde 29.4’e kadar getirdik. Burada şu an itibariyle ülkenin vahameti
ortada Kayseri’deki hareketin tablosu da ortada. Birbirimizi severek ve kucaklayarak
Kayseri’deki 9 milletvekilliğinin 9’una da talibiz bunu açıklamak istiyorum.” MYK Üyesi
Mustafa Eraslan, ise, “Ben 2008 yılında partiye geldim. Benim Doğru Yol Partim iflas etti.
Bu memlekette de siyaset yapma arzusunda olduğumu herkes biliyor. Bana da çok ciddi teklif
geldi ve buraya katıldım. Zaman zaman bedel ödemeden bahsediliyor. Çocuklarımın hayatını
riske ettim bu bayrağı sallamaya karar verdik. Benim şirketimi ne hale soktular. Niğde ve
İncesu’da işim var 3 ay süre istedim ve süreyi vermediler 5.5 trilyon teminatımı nakite
çevirdiler. Herkes bir bedel ödedi. Ben bu davada olmaktan, sizinle aynı yolda yürümekten
gurur duyuyorum” diye konuştu. MHP İl Başkanı Adayı Baki Ersoy, "Kayseri İl Kongremizin
tarihi partimizin kurulduğu güne denk gelmiştir. Bu durum bizi onurlandırmaktadır. 46 yıllık
siyasi tarihinde parti içi demokrasiyi en iyi uygulayan parti MHP'dir. Bu anlamda kongreler
dosta güvenin verildiği demokratik platformdur. Partimiz Kayseri'de ve ilçelerde kongrede
yapmış ve sıra il teşkilatının belirlenmesine gelmiştir. Bu gün burada çıkacak sonuçla kimse
kaybetmeyecek kimse kazanmayacaktır. Kazanan davamız ve partimiz olacaktır. Korkacak
olan sadece diğer siyasi partiler olacaktır. Ülkemiz AKP ile her geçen gün daha da zora
gitmiştir. Ülkemiz bölünmenin eşiğine gelmiştir" diye konuşarak AK Parti hükümetini ve
icraatlarını eleştirdi. İl Başkan Adayı Baki Ersoy'un konuşmasından sonra yönetim kurulu
listesinde olanların tanıtılmasının ardından seçimlere geçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112341.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Ak Parti, PKK ve Abdullah Öcalan'la bir
mutabakat imzalamıştır
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MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'deki son seçimler
olabileceğini ileri sürerek, "1918’de Mondros mütarekesiyle Türkiye’nin düşman işgaline
uğraması zamanında verilen mücadeleden farklı bir mücadele değildir" dedi. MHP Kayseri İl
Başkanlığı'nın 11. Olağan Kongresinde konuşan MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu,

şöyle konuştu: “40 bin kişinin, bebek katilini karşısına alıp da onlarla konuşanlardan değiliz.
Kendi ana dilini aşağılayanlardan değiliz. Milleti aç yatarken cebini dolduranlardan değiliz”
Sınırlarımızın kalbur hale geldiğini anlatan Halaçoğlu, şunları söyledi: "böylesine bir politik
zaman içerisinde dik duran, ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünü savunan ve
bunlardan asla taviz vermeyen bir partinin mensuplarıyız.” Halaçoğlu, “Türk milletinin
yeniden dirilmesinin tek destek siyasi unsuru MHP’dir” diyerek şöyle konuştu: “7 Haziran
seçimleri eğer aklımızı kullanmayacak olursak Türkiye’deki son seçim olabilir. Konunun,
meselenin şuuruna varıp bu çerçeve içinde hareket etmemiz son derece büyük önem
taşımaktadır. İnşallah Kayseri’de MHP’ye yakışır bir biçimde mecliste temsil edilme imkanını
kazandıracağız. 9 milletvekiline aday olmakla birlikte geçmiş dönemler gibi bir milletvekilliği
ile en az 4 vekil ile mecliste temsil edilmek üzere bir çalışma ve disiplin içinde hareket etmek
zorunluluğumuz var. Kayseri’den çıkacak sonuç Türkiye’de büyük bir gösterge olacaktır."
AKP'nin, PKK ve Abdullah Öcalan ile mutabakat imzaladığını anlatan Halaçoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Bu mutabakatın içeriğinde, bu iki partinin seçimde işbirliğine gitmeleri söz
konusudur. Anayasa’ya ettiği yemini bozarak tarafsızlığını yitiren AKP için oy isteyen bir
Cumhurbaşkanı’na sahibiz. Biz namus ve şeref meselesinde ne kadar hassas olup
olmadıklarını çok iyi bilenlerdeniz. 1918’de Mondros Mütarekesiyle Türkiye’nin düşman
işgaline uğraması zamanında verilen mücadeleden farklı bir mücadele değildir. Bu bakımdan
dava arkadaşlarımın davamıza ve fikrimize hizmet yolunda kendi evladımızın geleceğini de
göz önünde bulundurarak hizmet etmemiz Allah katında da değer bulacaktır.” MHP Genel
Başkan Yardımcısı Atilla Kaya da, “AKP iktidarından hesap sormak için doğduğu İstanbul ve
Kayseri’de tarihin mezarına gömmek hepimizin boynunun borcudur. Birbiri ile kenetlenmiş
MHP’nin mensupları hep birlikte bu AKP iktidarını tarihin mezarına gömeceğiz ve bütün bu
yaptıklarının hesabını soracağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112342.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Ağırnas’a Yeni Bir Misyon
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesinin kendine özgü
mimarisi ve evleri ile adeta açık alan bir arkeoloji müzesi gibi olduğunu bu açıdan bu
bölgenin özel bir koruma alanı içinde bulunduğunu söyledi.
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2015 yılının Melikgazi Belediyesi için kültür ve tarihi yapıların korunması, kollanması, bakım
ile onarım yapılarak günümüz hizmetine kazandırılması olarak hedeflendiğini belirten Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ağırnas gerek mimari yapıları, gerek ise Mimar Sinan gibi bir
dünya ustasının doğduğu evinin bulunmasından dolayı bir dünya kentidir. Turizm ve Kültür
değerleri ön plana çıkarılmalıdır. Bu açıdan her fırsatta Ağırnas için çalışma yapıyor ve proje
üretiyoruz. Bu alanda öncelikle ulaşım yollarını sorunsuz ve kesintisiz hale getirdik. Tarihi
yapıları koruma altına aldık. Mimar Sinan’ın evinin çevresinde turistlik alan oluşturduk. Bu
alanda yer alan yer altı şehrini de bu yörenin turizmine kazandıracağız. Bu amaç ile Yeraltı
şehrinde sergi salonu açıyoruz. Bundan böyle kültürel ve sanatsal sergilerin bu alanda
sergilenmesini teşvik edeceğiz. Böylece sanat ile kültür bir arada tarihi mekânda buluşacaktır

” dedi. Özellikle mimari ve şehircilik ile ilgili sergi ve toplantıların yeraltı şehrinde
yapılabilmesi için düzenleme yapıldığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Ağırnas
Yer altı Şehri Sergi Salonu’nun bölgeye hayırlı olması dileğinde bulunduğunu ve Ağırnas7a
yeni bir misyon kazandıracaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112343.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Arınç: 'Özhasekiye, söz verildi'
Arınç, önceden milletvekili olması yönünde karar verilen kişiler arasında sadece Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin olduğunu bildiğini aktardı.
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Alınan kararın kendisine göre doğru olduğunu belirten Arınç, şöyle devam etti: "Özhaseki, 3
dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı, zaten son dönemidir. Yapacağının hepsini yaptı ve
Kayseri için bu dönemde de adaylığa ikna edilmesi gerekliydi. Kayseri'nin şartları öyle
gerektiriyordu. 'Sen aday ol, yine seçil. Ondan sonra seçimler geldiğinde milletvekili olmak
istersen böyle bir yol sana açık' denildi. O da her defasında yüzde 60'lara yakın oy oranıyla
seçildi. Kayseri'yi bilmem yakında gidip gördünüz mü? Türkiye'nin en mükemmel
şehirlerinden birisi oldu. Ona öyle bir söz verilmiş, bence de çok doğru. Özhaseki çok sevilen,
milletvekili
olarak
ilini
çok
daha
iyi
temsil
edecek
bir
insandır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112344.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Büyükşehir Belediye başkanı kim olacak?
2011 seçimlerinde Erdoğan'ın milletvekili olması için görüştüğü Mehmet Özhaseki, haziran
seçimlerinde AK Parti'den 1. sıradan aday gösterileceği konuşuluyor. Bu nedenle
Özhaseki'nin 10 Şubat’a kadar görevinden istifa etmesi bekleniyor.
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Özhaseki’nin koltuğunu bırakması halinde yerine kimin geçeceği ise merak konusu…
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğu için 3 isim ön planda… Öne çıkan isimler şöyle:
Kocasinan Belediyesi eski Başkanı Bekir Yıldız, mevcut Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa
Çelik
ve
Melikgazi
Belediye
Başkanı
Memduh
Büyükkılıç…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112345.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

Kayseri Şekerspor:2 - Silivrispor:1
hasında Silivrispor’u mağlup ederek ikinci yarıdaki ilk galibiyetini elde etti.
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MAÇTAN DAKİKALAR: 1.dakikada Kayseri Şekerspor golü buldu. Cemil Karakum’un şık
pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Kudret Kanoğlu sert vuruşunda top direğe çarparak
ağlarla buluştu. (1-0) 9.dakika Yeşil-Beyazlılar Cemil ile 2.gole yaklaştı. Bu dakika İbrahim
Ethem’in pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cemil’in sert vuruşu yan direkten dönerek
oyun alanında kaldı. 28.dakika Kayseri Şekerspor 2.golü buldu. Bu dakikada Özgür Meriç’in
ceza sahası solundan sert vuruşunda kaleciden dönen topu Volkan Kabadayı ağlara gönderdi.
(2-0) 24.dakika Kayseri Şekerspor takım kaptanı Yaşar Kabakçı burnuna aldığı darbe
sonucunda yerde kaldı. Yerden kalmayan tecrübeli kaptan oyundan çıkarak yerine Ümit Kale
girdi. Yaşar Kabakçı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. 43.dakikada konuk ekip farkı 1’e
indirdi. Bu dakika kaleci Muhammed Rıza hakem faul verdi diye topu eline aldı faul
kullanmak için topu yere koyduğunda topu alan Murat Kara topu filelere bıraktı ve hakem
golü verdi. Hakem Tolga Şinoforoğlu faul çalmadı ve kalecinin büyük hatasından fark 1’e
indi. (2-1) 48.dakikada Kayseri Şekerspor atağında Rıdvan Gökçe kaleci ile karşı karşıya
kaldı. Vuruşunda kaleci Rasim kurtardı. İlerleyen dakikalarda her iki takımda kontrollü ve
orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayseri Şekerspor
sahadan 2-1’lık galibiyetle ayrılarak puanını 17 yaptı. Silivrispor ise 28 puanda kaldı. STAT:
Kadir Has Dış Saha HAKEMLER: Tolga Şinoforoğlu xxx Zekeriya Bakıntaş xxx Görkmen
Canlıdinç xxx KAYSERİ ŞEKERSPOR: Muhammed Rıza Altıntaş xxx Emre Erol xxx Cemil
Karakum xxx (Dk.87 Serkan Güçlü xx) Kudret Kanlıoğlu xxx (Dk.65 İsmail Bulut xx)
Volkan Kabadayı xxx Yaşar Kabakçı xx (Dk.24 Ümit Kale xxx) Mehmet Tatlı xxx İbrahim
Ethem Sevinç xxx Burak Öztürk xxx Rıdvan Gökçe xxx Özgür Meriç Gayretli xxx
SİLİVRİSPOR: Rasim Mutlu x Tahir Kurtulmuş xx Muharrem Doğan xx Orhan Pamukçu xx
Şemsettin Ender xx Ömercan Öndaş xx İrfan Bal xx Ali Koçak xx Murat Kara xx Samet
Albayrak xx İsmail Düzgün xx GOLLER: Dk.1 Kudret Kanoğlu, Dk.28 Volkan Kabadayı
(Kayseri Şekerspor) Dk.43 Murat Kara (Silivrispor) SARI KARTLAR: Volkan Kabadayı,
Cemil Karakum, İsmail Bulut, Özgür Meriç(Kayseri Şekerspor) Tahir Kurtuluş, Taner
Gürsoy(Silivrispor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h112340.html
Erişim Tarihi: 06.02.2015

