KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.12.2013–08.12.2013
Spor Toto 3. Lig 3. Grup
Spor Toto 3. Lig 3. Grupta oynanan karşılaşmada Kayseri Şekerspor, konuk ettiği Arsinspor’u
3-0 mağlup etti. Atatürk Spor Komleksi Yan Açık saha’da oynanan karşılaşmada evsahibi
takımın golleri Emre Gemici, M.Serkan Güçlü ve D.Ahmet Boyraz’dan...
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Spor Toto 3. Lig 3. Grupta oynanan karşılaşmada Kayseri Şekerspor, konuk ettiği Arsinspor’u
3-0 mağlup etti. Atatürk Spor Komleksi Yan Açık saha’da oynanan karşılaşmada evsahibi
takımın golleri Emre Gemici, M.Serkan Güçlü ve D.Ahmet Boyraz’dan geldi. Bu galibiyet ile
birlikte Şekerspor, puanını 21’e çıkarırken, Arsinspor ise 14 puanda kaldı.
STAT: Kadir Has Dış Saha
HAKEMLER: Erhan Sönmez xx, Fatih Gündoğduxx, Evren Tutkunxx, Zeynur Çakırxx
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Güven Yılmaz xx, Tayfun Yanar xx, Altan Güneş xxx, Şenol
Büyükçekiç xx, Emre Gemici xxx, Durdu Ahmet Boyraz xxx (M. Tahir Babaoğlu x dk. 74)
Yaşar Yılmaz xx, Mustafa Serkan Güçlü xxx (Hacı Bilal Yıldırım x dk. 80), Mustafa Yaşar
Boşnak xx, Tugay Adamcıl xx, Đlyas Ekiz xx
ARSĐNSPOR: Ali Köksal x, Selçuk Vural x, Mikdat Haliloğlu xx, Yunus Baba xx,
Mehmetcan Köse x, Minür Satılmış x, Nurettin Okay x, Raif Gündoğdu xx (Cemre Civelek x
dk. 45) Emre Kahraman x, Tuncay Fındıkçı x, Emre Turgut x (Emre Küçük x dk. 60)
GOLLER: Emre Gemici (22 Dk.), M.Serkan Güçlü (40. Dk), D.Ahmet Boyraz (62. dk.)
(Kayseri Şekerspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Boyraz, Altan Güneş, M.Serkan Güçlü (K.Şekerspor) Emre Küçük
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4203.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Erü Tıp Öğrencileri Aıds'e Karşı Yürüdü
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) Erciyes Üniversitesi Üreme Sağlığı ve HIV AIDS
Alt Komite Direktörü Rabia Saygın, her 6 saniyede bir kişinin AIDS’e yakalandığını ve
hastalığın dünyada 4. ölüm nedeni olduğunu söyledi.1...
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Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) Erciyes Üniversitesi Üreme Sağlığı ve HIV AIDS
Alt Komite Direktörü Rabia Saygın, her 6 saniyede bir kişinin AIDS’e yakalandığını ve
hastalığın dünyada 4. ölüm nedeni olduğunu söyledi.
1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla halkı AIDS konusunda bilgilendirmek, HIV pozitif
kişilerin yalnız olmadığını göstermek, HIV’den korunma yollarını anlatmak amacıyla
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) üyeleri, Forum
Kayseri’ye kadar yürüyüp broşür dağıttı. Vatandaşlara AIDS ile ilgili broşürler dağıtıp bilgi
veren grup daha sonra Atatürk Anıtı önünde gitar çalarak şarkı söyledi. Grup adına konuşma
yapan Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) Erciyes Üniversitesi Üreme Sağlığı ve HIV
AIDS Alt Komite Direktörü Rabia Saygın, amaçlarının halkı AIDS konusunda
bilgilendirmek, HIV pozitif kişilerin yalnız olmadığını göstermek ve HIV’den korunma
yollarını anlatmak olduğunu söyledi. Virüsün 80’li yıllardan itibaren din, dil, ırk ve cinsiyet
ayrımı gözetmeksizin dünyada hızlı bir şekilde yayıldığına vurgu yapan Saygın, her 6
saniyede bir kişinin bu hastalığa yakalandığını kaydetti.
“DÜNYADA 40 MĐLYON, TÜRKĐYE’DE 6 BĐN KĐŞĐ AIDS’LĐ”
Saygın, dünyada HIV ile yaşayan kişi sayısının 40 milyon, Türkiye’de ise 6 bin olduğunu ve
bu sayının giderek arttığını dile getirdi. Hastalığın özellikle Afrika ülkelerinde daha yaygın
olduğunu ifade eden Saygın, “Her 6 saniyede bir kişi HIV ile enfekte olmaktadır. Hastalık
Sahra altı Afrika Ülkerlerinde 1., dünyada ise 4. sırada ölüm nedenidir. HIV olgularının ancak
dörtte biri sağlık kurumlarına ulaşabilmekte. Bunun nedenleri arasında hastalığın sinsi
seyretmesi, bireyi damgalayan bir yönünün olması vardır. HIV virüsü enfekte olduktan 8 ila
10 yıl sonra AIDS olunmakta, virüs kendisini belli etmektedir.” diye konuştu.
“AIDS SADECE CĐNSEL YOLLA BULAŞAN BĐR HASTALIK DEĞĐLDĐR”
HIV virüsünün sadece cinsel yolla bulaşmadığına dikkat çeken Saygın, kan transfüzyonu ve
anneden bebeğe geçerek de bulaşabileceğini belirtti. Düzenli olarak herkesin test yapması
gerektiğini kaydeden saygın, “HIV ile enfekte olduğumuzun farkına varmanın en güvenilir
yolu en az 3 ay sonra ELISA testi yaptırmaktır. Erken tanı hayat kurtarır. HIV pozitif kişiler,
ilaç tedavisiyle günlük yaşamlarına devam edebilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilirler fakat
çoğu hasta toplum baskısı yüzünden tedaviyi kabul etmemekte, hatta sağlık kurumlarına bile
bildirmemektedir ve toplum tarafından adeta ölüme terk edilmişlerdir.” şeklinde konuştu.
“AIDS’E KARŞI HERKES DUYARLI OLMALI”
AIDS’in fark gözetmeksizin herkesi etkileyebileceğini söyleyen Saygın, vatandaşları bu
konuda daha duyarlı olmaya davet etti. Saygın, “Unutulmamalıdır ki; AIDS hepimizi etkiler.

Çünkü hiç kimse hastalığa karşı bağışık değildir. Kimin HIV virüsü taşıdığını bilemezsiniz.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bilinç ancak cinsel eğitim ile sağlanır. Biz diyoruz ki;
HIV pozitif kişiler, sağlıklı insanların sahip oldukları hak ve özgürlüklere sahiptirler. Günlük
yaşamdaki sosyal ilişkilerle HIV bulaşmaz. O yüzden, HIV pozitiflerin aramızda yaşamasına
izin verelim, ötekileştirmeyelim, onlara destek olalım. Düzenli olarak testlerimizi yaptıralım.
Çünkü; Korku değil, bilmek seni yaşatır!” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4204.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Bbp Genel Başkanı Mustafa Destici:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Đl Başkanlığı’nı
ziyaretinde Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar, Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldürüldüğü
iddiaları, Türk ırkı, çözüm süreci ve dershane tartışmaları...
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Đl Başkanlığı’nı
ziyaretinde Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar, Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldürüldüğü
iddiaları, Türk ırkı, çözüm süreci ve dershane tartışmaları konusunda çarpıcı açıklamalarda
bulundu.
BBP Genel Başkanı Destici, “Önümüzdeki yerel seçimler Türk siyasetinde yeni bir dönemin
başlangıcı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Meclis seçimleri de buna göre şekillenecek.
2014’teki yerel seçimlerin tek galibi BBP olacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz. Biz buna
inanıyoruz. BBP Seçime kendi adayları ve kendi amblemi ile katılacak” dedi.
Destici, “Anti demokratik bir seçim sistemi ile bir seçime gireceğiz. Haksız bir seçim sistemi
ve Siyasi Partiler Yasası ile bir seçime gireceğiz” diyerek şu eleştiriyi yaptı:
“O kadar haksız uygulamalar var ki onların konuşulması lazım. Belediye meclisi veya il genel
meclisi adayı olmak isteyen birisi istifa etmesi gerekiyor. Đl yöneticilerinin aday olması
gerekirken istifa etmesi gerekiyor. Ama Bakan Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olunca
istifa etmesi gerekmiyor. Böyle bir adaletsizlik, hukuksuzluk olur mu? Neden herkes istifa
ediyor da bakanlar istifa etmiyor? Bütün Bakanlığın imkanlarını kullanacak ve bu şekilde bir
seçim kampanyası yürütmesi için mi? Bunlara milletin hazinesinden verilenler yetmiyor mu?
Hortumladıkları yetmiyor mu? Çevrelerinde büyüttükleri iş adamlarının destekleri yetmiyor
mu da bütün bakanlığın imkanları ile birlikte seçime girecekler. Adı Yüksek Seçim Kurulu
olan ve adalet dağıtması gereken kurum da haksız bir uygulama yapıyor. Seçimleri gidiyoruz
Anayasa’nın 68. Maddesinde diyor ki, ‘Siyasi partilere hakça ve yeterli miktarda yardım
yapılır’ geçtiğimiz seçimlere 15 parti girdi. Bu seçimlere de hemen hemen aynı sayıda parti
girecek. Ama yine yardımı 3 partiyi alıyor. Bu hukuksuzlukların ortadan kaldırılması lazım.
Yüreğiniz yetiyorsa adil bir seçim yasasıyla seçimlere girelim. Yüreğiniz ve cesaretiniz
yetiyorsa hazine yardımının adil dağıtıldığı bir seçim sistemi ile girelim. Yüreğiniz yetiyorsa
liderlerin iki dudağının arasında olan siyasi partiler yasasını değiştirin milletvekilleri

istedikleri gibi hür irade ile konuşabildikleri bir tablo ile seçime girelim. Yüreğiniz yetiyorsa
bakanlık imkanları ile hazinenin imkanları ile milletin hazinesinden apartıklarınızla değil adil
bir şekilde kimseye hazine yardımı verilmesin, herkes kendi gücüyle seçime girsin. Ama bunu
yapmadılar bu güne kadar.”
Destici Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldürüldüğü iddiaları ile ilgili olarak ise, “7 tane ana şüphe
var, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının öldürüldüğü algısı oluşturan. Bu şüphelerin 4 tanesi
somutlaştırıldı. ‘Kurtuldu geliyor’ söylentisi. Bununla ilgili olarak Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma yıl başından önce sonuçlanacak.
Bildirilen yerin aranmaması konusu da somutlaştırıldı. Helikopterin üzerinden bazı parçaları
sökenler de belli. Otopsi raporu da belli. Somutlaştırılamayan 3 şüphe var. Bizim
ilgilendiğimiz şüpheler bunlar. Bunlarla ilgili olarak savcılık geniş çaplı soruşturma
yürütüyor. Ümit ediyorum ki birkaç ay içinde bu çalışmaların Mart’tan önce bunun
tamamlanması gerekiyor. 5 yıllık bir sürece yaklaşıyor. Bu süre ile ilgili sıkıntılar var.
Bununla ilgili hukukçularımızın savcılık nezdinde girişimleri var” diye konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay’ın Bayburt’ta katıldığı bir panelde, ‘Türk diye
bir ırk yoktur’ sözünün hatırlatılması üzerine ise BBP Genel Başkanı Destici şu şekilde
konuştu:
“Biz ırkçı ve kavmiyetçi değiliz. Bu büyük Türk milleti Đslam’ın 10 asırdan fazla
sancaktarlığını yapmış. Kim Allah’ın rızasını daha çok gözetirse üstün olan odur. Bu büyük
Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Birilerinin Türk ırkı yoktur demesi büyük
Türk milletinin yokluğu anlamına gelmez. Sadece o kişinin soy problemini ortaya koyar.
Demek ki bu kişinin bir soy problemi var. Maalesef Türkiye bir kazan biliyorsunuz. Bin
yıldan fazla bir süredir bu büyük Türk Milleti azınlıklara karşı, başka dini inanca sahip
olanlara karşı hoşgörü içinde bulunmuştur. Maalesef birileri bu kardeşliğin hukukunu bir
yılan gibi zaman kollayarak, zamanını bulunca da Türk milletini yılan gibi sokmaktan geri
durmuyorlar. Bu şahsın bir soy problemi olduğu net ortadaki böyle bir şey söylüyor. Sen önce
bir kendi soyunu açıkla önce, hangi soyun mensubusun? Biz de ona göre bir değerlendirme
yapalım. Cevabını da bekliyorum. Türk diye bir kavim yoksa Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
vatandaşı olan ve iktidar partisinin bir mensubu olan birisi bunu söylüyorsa bir gerekçesi
vardır. Herhalde soyu sopu belli olan birisidir. Hangi soydan ve hangi soptan geldiğini
rahatlıkla söyleyebilir diyorum.
Maalesef bu coğrafyada hala Türk ile problemi olanlar hala ortada. Anadolu’da Türk varlığını
sindirebilmiş değiller. Ellerinden gelse Türk’ü bu topraklardan sürmenin ideali peşindeler. Bu
kafalar Başbakan’ı müzakere masasına oturtmuşlardır.
Türk yoktur derler ama öbür taraftan her cümlelerinin biri Kürt’tür. Büyük unsuru yok
sayarken yeni bir millet ve kavim oluşturma çabası içindedirler. Ben bunu iki yıl önce canlı
yayında söyledim. Başbakan’ı da PKK çizgisine getirdiler. Đki yıl önce PKK’ya karşı başarılı
operasyonlar yapan ekibin başındaki içişleri bakanı iktidar partisinde dışlandı. Gerçekleri
haykıran bir milletvekili partisinden istifa etti.
Müzakere başlamadan önce idam kampanyaları yapmıştık. Başbakan idamı gündemine
almıştı ama bunlar başbakanı oradan alarak bu günkü noktaya getirdiler. Dün Barzani’ye
peşmerge diyen başbakan bu gün kırmızı halılarla karşıladı. Öcalan’a cani diyen Başbakan ve
ekibi bu gün Öcalan ile bir süreç yürütüyor ve affı gündeme geliyor.
Türkiye’nin bir bölgesi adeta özerkleştirildi. 2014 yerel seçiminden sonra bunu göreceğiz ve
yaşayacağız. Fiili olarak bu bölgeler özerkleşecek ve bunu göreceğiz. Bunun mimarlarından
bir tanesi de ‘Türk diye bir kavim yoktur’ diyen kişidir.”
MGK’da alınan kararlarla ilgili olarak da değerlendirme yapan Destici, “MGK kurulunun
2004 yılındaki kararı ifşa edildikten sonra gündem oluşturuyor. 2010 yılına kadar fişlemenin
devam ettiğini görüyoruz. 28 Şubat sürecinde başörtülüler nasıl fişlenmişse 2004’ten 2010’a
kadar da bir cemaatin içinde bulunanlarda aynı şekilde fişlenmiş. Demokrasi herkes için

olmalı. 28 Şubat’taki uygulama ile bu uygulama arasında demokrasi açısından hiçbir fark
yoktur. O MGK kararları açıklansın Türk Milliyetçileri için de bu kararlar alındı. PKK’ya göz
yumuldu, millet için çalışanlar baskı altına alındı.
Biz hiçbir zaman inandığımızın dışında bir şey söylemedik. Bu günkü haliyle dershaneler bir
zarurettir. Siz okulların kalitesini yükseltmedikçe dershanelere olan ihtiyaç sürecektir.
Dershaneleri kapatmaya güçleri yetmeyecek. Eğer Türkiye’de hukuk varsa, Anayasa ile
yürütülen bir devlet ise dershaneleri kimse kapatamaz. Ama hukuksuz bir şekilde yaparlarsa
bunu bilemem. Hukuk dahilinde bunu yapamazlar” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4205.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Tiyatro Perdesi Çocuklar Đçin Açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı 2013-2014 tiyatro sezonunun ilk çocuk oyununu
sahneye koydu. 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' adlı tiyatro oyununu anne ve babaları ile birlikte
izleyen çocuklar keyif dolu anlar yaşadıTiyatro sezonunu 'Yeşil...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı 2013-2014 tiyatro sezonunun ilk çocuk oyununu
sahneye koydu. 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' adlı tiyatro oyununu anne ve babaları ile birlikte
izleyen çocuklar keyif dolu anlar yaşadı
Tiyatro sezonunu 'Yeşil Papağan Limited' adlı oyunla açan Büyükşehir Belediye
Konservatuarı sezonun ilk çocuk oyunu olan 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' adlı tiyatro
oyununu sahneledi. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonuna gelen çocuklar, oyunu farklı bir
pazar geçirdiler.
Büyükşehir Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü oyuncularının rol aldığı oyunu, Can
Doğan kaleme aldı, Murat Özdeniz yönetti.
'Ali Baba ve Kırk Haramiler' adlı tiyatro oyunu, her Pazar saat 13:00'te Büyükşehir Belediyesi
Tiyatro salonunda ücretsiz olarak izlenebilecek
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4206.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Mhp Mimsin Halkı Đle Biraraya Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatının Mahalle Toplantıları Mimsin Şirintepe
Mahallesi ile devam etti. Mahalle Toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa
Özsoy ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete’de...
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Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatının Mahalle Toplantıları Mimsin Şirintepe
Mahallesi ile devam etti. Mahalle Toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa
Özsoy ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete’de katıldı.
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete yaptığı konuşmada verilecek her oy’un
kıymetli olduğunu ifade ederek “Ülkenin geleceği açısından 4-5 yılda bir gelen oylarınızı
heba etmeyin, sizin oyunuzla cumhurbaşkanının oyu arasında fark yok, herkesin bir oyu var,
tıpkı camide saf tuttuğumuzda herkes aynı hizada rütbesine ve makamına bakmaksızın
Allah’ın huzurunda aynı olduğumuz gibi. Belediye başkanı seçilirsem bu herkesin belediyesi
olacak, belli bir zümrenin değil dedi. Hizmetler eşit tüm bölgeler eşit hizmet alacak, hizmette
ayrıma, kayırmaya son vereceğiz” dedi
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı
konuşma da "Kayseri ilçeleri ile ayrı iki görüntü veriyor, ilçelerde göç fazla, yatırım yok,
projelerimizle ilçelerimizi yaşanabilir bir hale getireceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4207.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Türk Eğitim Sen Yeni Yönetim Kurulu
Üyelerini Tanıttı
Türk Eğitim Sen Kayseri Şubesi yeni yönetim kurulu üyelerini düzenlenen basın toplantısıyla
tanıttı.Yeni ve eski üyeler düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Yeni
yönetim kurulunu açıklayan Kayseri Türk Eğitim-Sen...
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Türk Eğitim Sen Kayseri Şubesi yeni yönetim kurulu üyelerini düzenlenen basın toplantısıyla
tanıttı.
Yeni ve eski üyeler düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Yeni yönetim
kurulunu açıklayan Kayseri Türk Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Ali Benli, sendikanın
ilkelerine değindi. Benli, “Türk Eğitim Sen, yüreğinde sevgi ve hoşgörüyü eksik etmeyenlerin
buluştuğu ocağın adıdır. Türk Eğitim sen, Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız diye yola
çıkanların buluştuğu kutsal ocağın ocağın adıdır.” diye konuştu. Ücret sendikacılığı
yapmadıklarını ifade eden Benli, “Sendikacılık anlayışımız da sadece ücret sendikacılığı
yoktur. Türk Milleti ve Türk devletini ilgilendiren her konuda görüş bildiren, proje üreten bir
anlayışa sahibiz. Yönetme ve disiplin kuruluna arkadaşlarımız seçildi. Bazı arkadaşlarımız
önceki yönetimde vardı ancak kendi hizaları doğrultusunda yeni yönetimde yoklar. Emeği
geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni seçilen arkadaşlara da başarılar
diliyorum.” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4208.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayıp Olan Ebubekir Çelebi’yi Sokak Sokak
Aradılar
Kayseri’de, Kızılırmak köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir Çelebi
3 aydır bulunamayınca akrabaları ellerindeki fotoğrafla sokak sokak aramaya çıktı.29 Ağustos
günü Kızılırmak Köprüsü’nde Ebubekir...
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Kayseri’de, Kızılırmak köprüsü üzerinde takla atan aracın kaybolan sürücüsü Ebubekir Çelebi
3 aydır bulunamayınca akrabaları ellerindeki fotoğrafla sokak sokak aramaya çıktı.
29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde Ebubekir Çelebi’nin kullandığı 35 KA 515 plakalı
otomobil takla atmış, ancak sürücü Ebubekir Çelebi tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.
Kızılırmak’ta balık adamlar ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonuç alınamayınca
durduruldu. Ebubekir Çelebi’nin yakınları ise arama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Sabah saatlerinde Kayseri Tren Garı’nda toplanan yakınları Ebubekir Çelebi’yi ellerindeki
fotoğraflarla sokak sokak dolaşarak bulmaya çalıştı.
Ebubekir Çelebi’nin kardeşi Kerim Çelebi, “Ağabeyim 29 Ağustos günü gece saatlerinde bir
trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında kendisine ulaşamadık. Görgü tanıklarına da ulaştık ama
ağabeyimden ne bir iz ne bir haber gelmedi. Gerekli yerlere başvurularda bulunduk.
Çalışmalar yapıldı ancak ağabeyim bir türlü bulunamadı. Yetkililerden bize daha çok destek
vermelerini istiyoruz” diye konuştu.
Kayıp olan Ebubekir Çelebi’nin oğlu Cüneyt Çelebi ise “Benim babam 30 yıllık memur ve bu
devlete hizmet etti. Polise gittik, jandarmaya gittik ancak yapılan çalışmalarda sonuç

alınamadı. Devletten babamın bulunması için daha çok destek bekliyoruz. Benim babam
devlet için bu kadar değersiz mi?” ifadesinde bulundu.
Cüneyt Çelebi, “Akrabalarla tren garında buluştuk. Bize gelen telefonlarda babamın sersefil
bir halde dolaştığı söyleniyordu. Biz de akrabalarla babamın en son görüldüğü yerlerde
fotoğraflarını da göstererek arama çalışması yapacağız. Babamı görenlerin polise, 112’ye ve
jandarmaya insanlık namına haber vermelerini istiyoruz” dedi.
Kendisinden 3 aydır haber alınamayan Ebubekir Çelebi’nin yakınları, ellerindeki fotoğraflarla
sokak sokak dolaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4209.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

'resmi' Plakalı
Hizmetinde

40 Yıllık

Bisiklet,

Devlet

Kayseri Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün 1974 yılında aldığı
ve '38 AT 155' resmi plakası takılı olan 40 yıllık bisiklet, artık depoya kaldırılmasına rağmen,
zaman zaman Valiliğe evrak götürme...
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Kayseri Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün 1974 yılında aldığı
ve '38 AT 155' resmi plakası takılı olan 40 yıllık bisiklet, artık depoya kaldırılmasına rağmen,
zaman zaman Valiliğe evrak götürme işlerinde kullanılıyor. 'Resmi' plakalı bisikletle ilgili
bilgiler veren Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, ''Müze Müdürlüğümüz,
1974 yılında o zamanki şartlara göre 2 tane bisiklet alıyor ve bunlara plaka alarak o zamanki
hizmetlerde kullanmaya başlıyor. Zaman içerisinde bir tanesi kayıtlardan düşülüyor ve Milli
Emlak'a veriliyor. Ama diğer bisiklet resmi plakasıyla Müze Müdürlüğümüz onu saklıyor.
Belki ileride o bisikletin kendisi de müzede sergilenecek bir malzeme diye saklıyoruz. Zaman
zaman görevliler Valiliğimize evrak götürürken onu da kullanıyorlar. Ama tabii biz onu
nostalji olarak saklıyoruz. Zaman içerisinde ülkemizin nereden nereye geldiğini görebiliyoruz.
Bugün Müze Müdürlüğümüzün altında hizmet aracı, Đl Müdürlüğümüzün hizmet aracıyla
devlete hizmet veriyoruz'' diye konuştu.Bisikletlerin alındığı dönemlerde, bugünkü imkanların
olmadığını ve bu bisikletlerin kullanıldığını vurgulayan Taymuş, ''Biz hizmette olmamasına
rağmen bu bisikletimiz kayıttan düşülmedi. Yani Müze Müdürlüğümüzün de görüşü, onu
kayıttan düşmeden saklamak. Đleride belki bir müzede sergilenebilecek bir malzeme olarak
düşünüyoruz'' dedi.Taymuş, bisikletin aktif kullanımda olmadığını ve depoda muhafaza
edildiğini de belirterek, ''Ancak bazen görevliler, o nostaljiyi yaşamak için çıkarıyorlar ve
bazen de kullanabiliyorlar'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4210.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Afgan Gecesine Yoğun Đlgi
Kayseri Uluslar arası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından düzenlenen Afgan Gecesi yoğun
ilgi gördü.Şehir Tiyatro’sunda düzenlenen gece, farklı ülkelerden gelip Kayseri’de okuyan
öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Đstiklal Marşı ve...
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Kayseri Uluslar arası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından düzenlenen Afgan Gecesi yoğun
ilgi gördü.
Şehir Tiyatro’sunda düzenlenen gece, farklı ülkelerden gelip Kayseri’de okuyan öğrenciler
tarafından ilgiyle izlendi. Đstiklal Marşı ve Afgan Marşı’nın okunmasının ardından Kuran’ı
Kerim tilaveti okundu. Düzenlenen gece hakkında bilgiler veren KUDER Başkanı Mücahit
Bulut, böyle organizasyonlara devam edeceklerini söyledi. Bulut, “Bugün Afganistan tanıtım
programı yapıyoruz. Kayseri’ye gelen yabancı öğrenciler içerisinde Afganistanlı
öğrencilerimiz daha fazla. Böyle programlar düzenlememizin nedeni, Kayseri’de bulunan 73
ülkeden öğrencinin Türkiye’yi ve Kayseri’yi sevmeleridir. Aynı zamanda bu faaliyetleri
yapmamızın diğer bir sebebi de, Kayseri’de yaşayan 73 bin öğrenciyi Kayserililere
tanıtmaktır” dedi.
Gecenin sonunda katılımcılara, Afgan pilavı dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4211.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

KAYĐF’DE 7 BĐN ĐŞBAŞVURUSU ALINDI
ĐŞKUR Kayseri Đl Müdürlüğü öncülüğünde 3.’sü düzenlenen Kayseri Đnsan Kaynakları ve
Đstihdam Fuarı (KAYĐF) Cumartesi günü sona erdi.
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Havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı beklentilerin altında katılımın olduğu fuara
yaklaşık 15.000 ziyaretçi geldi. Fuara katılan firmalar gelen ziyaretçilerden yaklaşık 7000

civarında iş başvurusu aldı. Firmalar daha sonra bu iş başvurularını değerlendirmeye alarak
ihtiyaçları doğrultusunda istihdam sağlayacaklar.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4212.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

'ŞEKER BĐR AĐLE KURUMUDUR'
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 28-30 Kasım tarihleri arsında düzenlen Kayseri Đnsan
Kaynakları ve Đstihdam Fuarında bulunan Kayseri Şeker Fabrikası Đnsan Kaynakları memuru
Orhan Gençoğlu, insanların Şeker de çalışmak istemelerinin nedeni 'Kayseri Şeker'in bir aile
kurumu olmasındandır' dedi.
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Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen KAYĐF 2013 fuarında en çok başvuruyu alan
firmalardan biri Kayseri Şeker Fabrikası oldu. Firma yetkilisi Đnsan Kaynakları memuru
Orhan Gençoğlu Kayseri Şekere olan bu ilginin nedenin insanlara sağlanan çalışma koşulları
ve firma olarak aile olgusunu yakalamaları olduğunu söyledi.
Gençoğlu bu yılki fuarın daha verimli geçtiğini belirterek,' Bu yıl ki fuarın daha verimli
geçtiğini düşünüyorum. Katılım önceki yıllara göre azdı ama daha üst düzey firmalar ve daha
kalifiye iş arayanlar vardı. Başvuru yapanlarla bire bir ilgilenme imkanımız oldu. Durumun
böyle olması insanlarla bire bir ilgilenme imkanı yakalamamız hem şirketimiz adına hem de
fuar adına önemli bir durum. fuarın amacına ulaştığını düşünüyorum. fuar boyunca genel
olarak 20-30 yaş arasında iş arayan vatandaşlar başvuruda bulundu. aldığımız bu başvurular
deneyimler,eğitim durumları, tecrübeleri ve şirketimize katabilecekleri bazında
değerlendirilerek ihtiyaçlarımız doğrultusunda kendilerine geri dönüş yapılacaktır' diye
konuştu.
Her şeyden önce Kayseri Şeker bir aile kurumudur çünkü biz bünyemizde bulunan her bireyi
bir aile mensubumuz olarak görüyoruz buda insanlara güven veriyor diyen Gençoğlu,'
Kurumsal bir yapıya sahip olan Türkiye'nin 55. büyük şirketiyiz fuar genelinde insanların
öncelikli tercihlerinin Şeker olmasında bunun payı yüksek. Sağlanan çalışma koşulları, huzur
ortamı insanların bizi tercih etmelerini sağlıyor' dedi.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4213.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kilim mobilyanın kapıları dışa açık
Đş-Kur’un öncülüğünde Perşembe günü Kayseri Dünya Ticaret Merkez’inde yaklaşık yüz
firmanın katılımı ile gerçekleşen fuarda mobilya sektörünün köklü isimlerinde Kilim Mobilya,
sektör istihdamına hiç kuşkusuz yurt içinde ve dışında katkısı olanlardan.
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Fuarda göz dolduran çalışmaları ile bu sektörde kendisine yer edinmek isteyenlere imkanlar
ve kolaylıklar sağlıyor. Kilim mobilyanın insan kaynakları müdürü Bayram Şimşek, iş
başvuru konusunda yoğun bir ilginin olduğunu ifade ediyor. Öte yandan Şimşek, belediyenin
açtığı kurslarda el işi eğitimi alanların firmalarına çalışmak için talepte bulunduğuna
değinirken, talepte bulunanların genellikle orta yaş düzeyinde olduğunu ifade etti.
Piyasa olarak oldukça çaplı bir konumda olan Kilim mobilyanın ticaret hacminin yarıya
yakınına Orta Asya ülkeleri sahip. Piyasanın %40’lık diliminin Türk dünyası ülkeleri
oluştururken geriye kalan iş sahası ise Đstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illeri
Kilim mobilya piyasasını doldurmakta.
Haber& Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4214.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

KAYSERĐLĐ HER ĐŞĐ YAPMIYOR
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde perşembe günü yapılan açılış ile startı verilen, Đş-Kur
öncülüğündeki organizasyonda işsizlere iş umutları doğarken çok ilginç bir tablo ortaya çıktı:
Şirketlerde eleman açığı var, işçi asgari ücrete sıcak bakmıyor… Şirket işçiye eğitim verelim
diyor ,işçi büro çalışanı olmak istiyor… Gençler şirketleri geçici görüyor, çoğunun kafasında
memur olmak var.! Kısacası işçi kendi işinin patronu olmak istiyor, artık “Ne iş olsa yaparım”
sözününde hükmü tecellisi kalmıyor.
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1 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan Kayseri birçok sanayi sitelerine ve organize sanayi
bölgelerine sahip. Bununla birlikle Kayseri’de ortalama 3500’e yakın iş yeri mevcut. Tüm bu
sanayi merkezli büyük ve küçük ölçekli fabrikalara sahip Kayseri’de işsizler yine işsiz.
Perşembe gününden cumartesiye kadar geçen sürede fuarı ziyaret eden Kayserili
vatandaşların kroksini çizdik.
NE ĐŞ OLSA YAPMAM!
Fuarda yüze yakın firma, ziyaretçilere istihdam pazarladı. Geçen yıllara nazaran ziyaretçi
sayısında düşüş yaşanmasına rağmen işçilerde, işverenlerde halinden memnun. Sayısal
veriler ile birlikte ortaya çıkan sonuçlar ise “Ne iş olsa yaparım !” talebinin artık tarih
olacağına işaret. Çünkü bir sanayi şehri olan, ticaret ile ismi anılagelen Kayseri’de en popüler
şirket ve firmalarında ki büyük sıkıntı hala yeterli düzeyde kalifiyeli bir eleman olmayışı.
30 YAŞ VE ÜZERĐ KĐŞĐLER DE ĐŞSĐZ
Fuarda bulunan tüm firmalara sorulan sorular ise %70’i “Asgari ücrete ne zaman zam
yaparsınız?, Servisiniz var mı? Kadroya ne zaman geçerim?, Yıllık izin için bir yıl
bekleyecek miyiz? Kaç vardiyanız var? …” gibi sorular oluştururken başvuru yapmaya
gelenlerin %20’sini 30 yaş ve üzeri kadın ve erkekler, %60’ını 20-25 yaş ve üzeri kişiler
oluşturuyor. Geriye kalanların oranını da yine 20 yaşın üzerindeki bayan ağırlıklı kişiler
oluşturuyor.
STAJYERLERĐN AKLI KARIŞIK, SERTĐFĐKALAR UMUT VERMĐYOR.
Perşembe ve cuma günü ağırlıklı olarak meslek lisesi öğrencilerinin fuarı hareketlendirdiği
saatlere öğrencilerin staj konusunda bir sektöre sabitlenemediği görüldü. Birçoğu stajı,
bölümü dışında yapma düşüncesinde. Endüstri meslek lisesi öğrencileri kolay para kazanmak
istiyor, sağlık meslek lisesi öğrencileri özelde çalışmak istemiyor. Çünkü şartların ağır
olmasını gerekçe gösterilirken devlet hastanelerinde çalışmak ve memur olmak ise
çoğunluğun aynı düşüncede olduğu fikrini ortaya koyuyor. Birçoğunun umut bağladığı diğer
konu ise sertifika alınan kurslar. Birçoğu kursları zaman kaybı olarak görüyor. Ücreti az
olmasına rağmen uzun bir zaman diliminde bir program olması sebebi ile fuara gelen
ziyaretçilerde bu düşünce dikkat çekiyor. Bu da kişisel başarıyı ön plana çıkarıyor.
ÜNĐVERSĐTELER PASĐF KALDI
Fuarın en etkin ziyaretçilerinden olması düşünülen üniversite öğrencilerinin yok denecek
kadar az olması; üniversite öğrencilerine istihdam sağlayacak bu fuarda Kayseri’de bulunan
üniversitelerden destek gelmeyişi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Dört üniversitesi olmasına
rağmen şirketlerin paralelindeki bölümlerden öğrencilerin gelmeyişi ve üniversitelerin destek
vermeyişi hayal kırıklığı yarattı.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4215.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

FUARIN SOSYAL SORUMLUSU TALASEMĐ
DERNEĞĐ
Dünya Ticaret Merkezi ‘nde perşembe günü başlayan işKur’un öncülüğünde gerçekleştirilen
istihdam fuarında Talasemi Derneği, Akdeniz anemisi olarakta bilinen genetik hastalığı fuarı
ziyarete gelenlere ve gençlere anlattı.
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Yüz firmanın insan kaynakları temsilcileri kurumlar ve işçiler arasında köprü vazifesi görerek
istihdam çalışmalarının yapıldığı fuarda ziyaretçilere bilgilendirirken, Talasemi Derneği
başkanı Faruk Başdemir evlilik öncesinde gençlere genetik bir hastalık olan talasemi
hastalığını anlattı.
Başdemir, işsizlere iş, işverenlere elemanın bulunmasına imkan veren bu fuara gençlerin ve
özellikle evli olmayan kişilerin geldiklerini söylerken, talasemi hastalığının evlilik öncesinde
tedbirinin alınmadığında hastalığın büyüyebileceğinin ve doğacak çocukların kısa zamanda da
ölümüne yol açacağının altını çizdi.
Fuarın ilk gününde onlarca gence projeksyonla bu hastalığı anlatan Başdemir, toplumun ve
gençlerin bu hastalığı tanımaları ve bilmeleri gerektiğinin vurgusunu yaptı.
Haber: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4216.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Đslâm Kardeşliği
Çokca vurgu yapmamıza rağmen, içini doldurmakta zorlandığımız ‘kardeşlik ve dostluk’
kavramı üzerinde duracağız.
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Konuşmama, Taliban’ın eline esir düşen ve Kur’an okuma sözü karşılığında serbest bırakılan
ve Kur’an araştırmaları sonucunda 2002 yılında Müslüman olan Đngiliz gazeteci Yvonne
Ridley’in aktardığı bir hatırayla başlamak istiyorum. Arafat’ta aynı mekanda bulunduğumuz,

Yvonna 2005 yılında gittiği Hacla ilgili duygularını şu şekilde anlatıyor: 'Evet, çok
şanslıydım. Orası harikaydı, inanılmaz güzeldi. Đnsanlar orada en çok neyden etkilendiğimi
sordular. Kâbe'yi ilk defa görmek mi, neydi? Düşündüm. Bir gün namaza geç kalmıştım.
Mekke sokaklarında rüzgar gibi koşuyordum. Haremüşşerif'in kapılarından birinin önüne
geldim. Önümde on binlerce hacı vardı ve tam bir kaos yaşanıyordu. Hepimiz camiye girmeye
çalışıyorduk, geç kalmıştık. Herkes birbirini itiyordu. Kadın-erkek, uzun-kısa, zayıf-şişman,
her çeşit, her renkte, belki 30-40 farklı milletten insan camiye girmeye çabalıyorduk. Ve
birden namaz başladı. Birkaç saniye içinde bütün herkes şeritler halinde sıraya dizildi. Ben de
sokağın ortasında seccademi yere sermiş, ayakta bekliyordum. Yanıma baktım, çizgi
kusursuzdu. Onun önündeki de, onun önündeki de. Ve düşündüm, bu ordu kadar hızlı hazır ol
pozisyonuna girebilecek başka bir ordu yoktur dünyada. Kendi kendime, 'Đşte benim ailem
bu' dedim. Şu an bile düşünürken, duygulanıyorum. Gözyaşları boğazıma dizildi ve 'Biz
birlik olduğumuz zaman çok güçlü olabiliriz' diye düşündüm. Günde beş defa biz böyleyiz.
Günde 24 saat, haftada 7 gün böyle olsak hiç kimse bizim topraklarımızı işgal etmeye
kalkmaz. Din kardeşlerimize işkence yapamazlar, çocuklarımızı katledemezler. Bize hiç
kimsenin gücü yetmezdi ve bize saygı duyarlardı. Bizleri terörize edemezler, bizlere
zulmedemezlerdi.'
2 Yıllık Müslümanlık düşüncesine sahip bir kadının kardeşlik algısına bakın, bir de bizim ‘şu
karalar ve kurular olmasa Hacc çok güzel olacaktı’ diyen hacılarımızın haline…
Evet biz bir aileyiz, farklı görüş, farklı düşünce, farklı anlayış, farklı millet, farklı coğrafya,
farklı mezhep, farklı meşrep ve farklı algı içinde olsak bile.
Ne yazık ki yeryüzünde ilk insanın gönderilmesiyle başlayan vasatta, yeryüzü aynı zamanda
insan için, bir fitne, bir problem ve bir imtihan merkezi oluveriyor. Đnsanın yaradılışı
öncesinde melekut aleminin kayıtsız şartsız ubudiyeti söz konusuydu. Şeytan’ın bile kulluk
vazifesini gereğince yerine getirdiği tam bir sulh ve sukunet ortamı ‘darus selam/ darul islam’
hüküm sürüyordu. Ne zaman ki ins soyu yeryüzünde iskana başladı, beraberinde yeryüzünü
kan ve gözyaşına boğacak sui amellerin de zemini hazırlanmış oldu. Aynı baba’dan olma,
aynı babanın terbiyesinde yetişmiş olma, aynı kaptan yemek yemiş olmak, insanlar arasında
kardeş gibi yaşama düşüncesine hizmet etmedi. Đki elin parmağı kadar insan yaşarken
yeryüzünde bu Peygamber babanın iki evladı karşı karşıya geliyor: Ya sen ya ben!.. Peki
neydi aralarındaki problem? Aralarında inanç problemi mi vardı, ideolojik problem mi vardı?
Biri inançsızlığı mı dayatıyor, inkara mı zorluyordu diğerini? Biri yeryüzünün bir ucunda şerri
egemen kılsa, diğeri diğer ucunda hayrı egemen kılsa, belki uçsuz bucaksız yeryüzünde bir
daha karşılaşma ihtimalleri bile yoktu. Bu evlad-ı peygamberin birini diğerine düşman eden
duygular, kıskançlık, kin, hırs ve çekememezlikten başka bir şey değildi. Đşte genetik olarak
bir kısım huylarımız ya babamıza ya da amcamıza bir şekilde benzemekte. Bu genetik kod
altında onları karşı karşıya getiren duygulardan ne kadar kendimizi arındırırsak, yeryüzüne o
oranda sulh ve selamet kaplar, yeryüzü barış yurduna döner.
Tarihimizi okurken ve yoğunlaşırken, tarih yazarlarının çizdiği, kan, gözyaşı, savaş ve nefret
hattında olumsuzluklar içinde negatif öğretinin ağır bastığı bir tarih okuyoruz. Hep, nizah,
gürültü, kan ve gözyaşından beslenen bir geçmiş takdim ediliyor, Đslam Tarihini okurken bile
bize. Eğer o toplumda yaşayan Müslümanlar bu denli olumsuzluk içinde yüzüyorsa, nasıl
oluyor da Resulullah a.s’dan elli yıl sonraki dönemde, Đslam coğrafyası neredeyse şu anki
coğrafyaya ulaştığı gibi, bugünkü coğrafyadan Avrupa’ya, Endülüs’e kadar taşıyor. Bu
olumsuzluk vasatında yaşayan Đslam mücahidleri nasıl oluyor da, kendinde kıt’adan kıt’aya
fütvvet için koşabilecek dinamizmi bulabiliyor? Böyle medeniyet genişlemesinden
bahsedebiliyorsak, bu kısa süre zarfında, demek ki bize zumlanarak vurgulanan hadiseler
Đslam toplumu fertlerinin gündeminde değil veya onların ayaklarına ayak bağı olmuyor, bizim
bugünden yoğunlaştığımız olumsuzluklar. Merkezi yönetimin etrafında sınırlı sayıda insanın
oluşturduğu merkezi nizah, demek ki başkalarının ya pek umurlarında değil ya da

gündemlerine bile hiç girmemiş. Onun için bize zumlanan hadiseler üzerinde yoğunlaşarak,
kan, gözyaşı, kin ve nefret üzerinden mitolojiler üretmekle medeniyet inşa edilmez ve
insanlara Đslamın pozitif mesajı ulaştırılamaz.
Bu olumsuz duyguları berteraf eden, emsali bir daha görülmemiş olan ensar muhacir
kardeşliğini hepimiz biliriz. Evlerini, barklarını, işlerini, aşlarını, tarlalarını, boşadığı eşlerini
bile başka bir yurttan gelmiş dindaşlarıyla paylaşan insanların örnekliği ve önderliği, insanlık
tarihinin altın sayfalarında numune-i timsal olarak durmakta. Kardeşlik ahdi ve kardeşlik fıkhı
çerçevesinde, kardeşlik hukukunun farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mekruhlarını,
haramlarını öyle yaşadılar ve öyle öğrettiler ki bu nesil, kurumsal sosyal çatı altında, sosyal
desteğin en önemli birikimlerini ortaya koydular.
Son yüzyılı aşan bir süredir, Müslümanların kurduğu ve yönettiği kurumsal sosyal çatılar yok
edilip, ortadan kaldırınca, birçok değerle beraber unutturulan kardeşlik, dostluk, paylaşmak,
bölüşmek ve dayanışmak gibi temel sosyal değerler ancak 50-60 yıl sonra ancak yeniden
gündeme alınabildi. Bu kopukluk sonrası, üst çatısı olmayan lokal, gecekondu birçok
düşünsel, gelenekten tevarüs etmeyen, sosyal ve kültürel Đslami çalışma grupları ortaya çıktı.
Her biri kendi lokal oluşumlarında kardeşlik ve dayanışma uygulaması yapsa da, tabela
taassubu veya birçok nedenden ötürü kendi anlayışı dışındaki Müslümanları mıknatısın aynı
kutbu gibi itmeye, ötekileştirmeye başladılar. Müslümanların birbirlerini ötekileştirmeleri en
çok ötekilerin işine yaradı ve ötekilerini memnun etti. Müslümanlar arasındaki, bu hasımane,
kindar, taassup kokan ötekileştirme, dışlama, yok sayma, tekfir etme, tahkir etme, hakaret
etme, beğenmeme ameliyeleri en çok batı şeytani ekseninin hoşuna gitti. Yine yüz yılı aşan
zaman içinde Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda, kan, gözyaşı, kin ve nefret hissi hiç
eksik olmadı. Mezhepleri, meşrepleri, algıları, anlayışları, düşünceleri, medotları, seküler batı
düşüncesinin hegomanyasında ayrımlara ayrılıklara sevkedildi. Yapay sınırlarla, zoraki
ayırdıkları ülkelerde yaşayan Müslümanları bile kendi içlerinde onlarca parçaya bölerek,
atadıkları emir erleriyle yönetmeye kalktılar ve Müslümanlar da maalesef ve ne yazık ki
Müslüman kardeşliğinin gereğini, lokalize küçük grup ve grupçuklarda yaşayarak tatmin
edilmeye çalışıldı.
Allah Teala’nın akide bağı ile sımsıkı birbirine bağladığı Müslümanlar, en yakınından en
uzağındaki müslümana kadar, çağları aşan bir cüretkar tavırla neredeyse, herkesi ve herkesimi
inceden inceye cerh ve tadile tabi tutarak, yanlışları, yanılgıları, sürçmeleri ve düşmeleri
üzerinden, kusur arama ve kusurları üzerinden mahkum etmeye yönelik gayri etik bir çaba
içine girdiler. 14 Asır boyunca Đslam Medeniyeti içinde yaşamış ve değer ortaya koymuş
birçok Müslüman ulemâ, hukemâ, meşâyih ve fukehâ bu tenkitsel değerlendirmeden nasibini
alarak, önderliği ve örnekliği değersizleştirilerek itibarsızlaştırıldı. Gerçek Đslam adına,
ellerindeki pergelle daire-i Đslam’ın hududunu çizerek, yanlışı, yanılgısı, sürçmesi, düşmesi
olan birçok Müslüman biyografi dilden dile bozuk tercümelerden çevrilen eserleri üzerinden
veya hayat hikayelerindeki muhaliflerin dillendirdiği hususlar öne çıkarılarak, bu sınırın
dışına ötelendi. Toprağın altından çıkıp kendini ve yazdıklarını savunma durumunda
olmadıkları için de, medeniyet tarihimize yüzbinlerce sahife ilmi, sosyal, kültürel ve edebi
katkı sağlayan yüzlerce Müslüman biyografi, bu ithamlardan nasibini aldı.
Đnsan melekutî, günahsız ve günah işlemez, hatalardan ari bir varlık değildir. Elbette eksikleri,
yanlışları, yanılgıları, hataları, dünyevi hırsları, sürçmeleri, düşmeleri olabilir. Zamansal ve
mekansal vasatında, bizim bugünden mukayeseli olarak yapabildiğimiz gözlemlemeyi
yapamamış, algısal yanılsama içine düşmüş olabilir. Hatta hayatının bir anında gaflete
düşmüş, dalalete bile saplanmış, kişisel, ailevi ve sosyal problemler yaşamış olabilir. Bunların
hiçbiri akide bağı ile birbirlerine bağlanmış Müslümanların kardeşlik akdini batıl hale
getirmez. Eşler arasında nikah akdini sonlandırmak, kardeşlik akdini sonlandırmaktan çok
daha kolaydır. O da hangi gerekçelerle olabilir, Đslam’a ihanet ve irtidat…

Kavramsal olarak Müslüman lisanında oldukça fazla yer etmiş olan kardeşlik kavramı,
Kur’anî ve Nebevî direktiflerle aslında zihnimize nakşolmuştur. Müminlerin ancak kardeş
olduğu, müminlerin bir binanın yapı taşları ve bir vücudun azaları gibi olduğu ve de
birbirimizi sevmedikçe iman etmiş sayılmayacağımız gibi hususları bilmeyenimiz yoktur. Ne
var ki, dışımızdaki müminleri değerlendirirken bu direktifleri yok gibi sayarak, sui zan içeren,
gıybet, haset, kin, nefret, hakaret ve alay içeren birçok değerlendirmeye tanık olmaktayız.
Hatta kafir ve müşriklerle olan kutuplaşmalarda, nihayi çizgi olarak dillendirilen ‘Sizin
dininiz size, benim dinim bana’ ilahi ölçütü, kafir/müşrik anlayışa karşı değil de farklı
düşünen Müslümanlar arasında kullanılıyor olması ne kadar acı bir durum.
Günahlarla iç içe veya paralel yaşamak durumunda kaldığımız seküler vasatta, iman ve Đslam
ehli, Allah’ı bir, Peygamberi hak bilen müminlerin birbirlerine olan tahammülsüzlüğü, ne
acıdır ki küfre, zulme ve şirke olan tahammülsüzlüklerinden kat be kat fazladır.
Đnsanın geçici yaşam serüveninin devam ettiği zaman diliminde, ‘kökü ezelde ve dalı ebette’
bir sistem içinde bizler ne ilk, ne son ve ne de tek müslümanız. Bizim dışımızda yaşanmış,
yaşanacak olan ve yaşanmakta olan bir dünya ve burada yaşayan Müslümanlar var olacaklar.
Hiç kimsenin de benim gibi veya bizim gibi olması mümkün değildir. Her bir ferd sorumlu
olduğu an’ı kendi sorumluluğunca yaşayacak ve yaşadığı an’ın hesabını da kendisi verecektir.
Eğilimleri, yönelimleri, algıları gibi bir sürü farklı sosyal ve psikolojik faktörlerin baskısı
altında bir yaşam pratiği ortaya koyan insan iyilik, doğruluk ve güzellik çerçevesinde Allah’ı
bir Peygamberi hak bilerek ‘daimî bir dindarlık’ çabası içindeyse, kabul etsek de etmesek de
aynı ailenin birer ferdi olarak birbirimizi kardeş kabul etmek durumundayız. Ve bu kardeşliği
aynı zamanda hem muhafaza etmek hem de kardeşlik ve kul hakkını müdafaa etmek
zorundayız.
Allahu Ekber diyerek başladığımız her namazın sonunda sağımıza, solumuza ve de önümüze
dönerek, mekansal ve zamansal olarak gelmiş geçmiş ve de gelecek olan ehl-i iman
kardeşlerimize, barış, esenlik ve rahmet temennilerimiz, yeri göğü kuşatırken bu bilinçten
uzak davranışlar sergilememiz ne kadar garipsenecek bir durum.
Haşr Suresi 10.Ayette, mü’minlerin dilinden dökülen, kuşatıcı ve de zaman ve mekanlar üstü
bir aile algısı oluşturan bir anlayışa ne kadar muhtacız: ‘Rabbimiz, bizi ve bizden önceki iman
etmiş kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma!’
Osman Gerçek’in Đlim Hikmet Vakfı Sabah Namazı Buluşmalarındaki Konuşması
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4217.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

100. YILINDA ULUSLARARASI ĐMAM
HATĐP LĐSELERĐ SEMPOZYUMU-3
Đmam Hatip Liseleri Uluslar arası Sempozyumunun bu üçüncü yazısında artık oturumlara
geçmek istiyorum. Yalnız her oturumda paralel diğer oturumlar olduğu için bazı konuları
sadece konu başlıkları ile ele almak zorunda kaldım.
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Đmam Hatip Liseleri Uluslar arası Sempozyumunun bu üçüncü yazısında artık oturumlara
geçmek istiyorum. Yalnız her oturumda paralel diğer oturumlar olduğu için bazı konuları
sadece konu başlıkları ile ele almak zorunda kaldım. Çünkü Cumartesi öğleden sonra 3
oturum ve Pazar günü öğleden önce 3 öğleden sonra 3 olmak üzere toplam 9 oturum
gerçekleştirildi ve bu oturumlarda da her birinde 4 tebliğ sunuldu. Bu yüzden oldukça geniş
katılımlı ve önemli tebliğler ele alındı. Mümkün olduğu kadar bu tebliğlerin önemli noktaları
belirtmeye çalıştım. Her oturumda A, B, C salonları yer aldı. Ben de salonları A, B, C
şeklinde ayırmayı uygun buldum.
BĐRĐNCĐ OTURUM: ĐMAM HATĐP OKULLARININ TARĐHĐ GELĐŞĐMĐ
Paralel oturumların ilki olan oturumda, A Salonundaki konuşmacılar “Đmam-Hatip
Okullarının Tarihi Gelişimi”ni ele aldı. Oturumun Başkanlığını Din Öğretimi Genel Müdürü
Prof. Dr. Đrfan Aycan yaptı.
Bu oturumda birinci konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Öcal, “Dünden Bugüne Đmam Hatip Liseleri (1913-2013)” konulu tebliğini sundu.
Öcal konuşmasında 1913 yılından itibaren Đmam Hatip Liselerinin o gün nasıl başladığı,
cumhuriyet döneminde ne tür gelişmelerden geçtiği, hangi badirelerden geçtiği gibi konularda
çeşitli bilimsel verilere dayalı açıklamalarda bulundu.
Bu oturumda ikinci konuşmacı olarak iki bilim adamı birlikte sunumlarını gerçekleştirdi.
Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Fayda ve Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi Doç.
Dr. Mustafa S. Küçükaşçı birlikte “Đmam Hatip Okulları ve Hacıveyiszade Ailesi” konulu
sunum gerçekleştirdiler. Bu sunumda Prof. Fayda Đmam Hatip Liseleri için emeği geçen başta
1950’li yılların Milli Eğitim Bakanı Tevfik Đleri başta olmak üzere rahmetle anılmaları
gerektiğini belirtti. Bu kurumların yaşaması için hem eğitim olarak hem de fiziki yardımlarını
esirgemeyen herkesin rahmetle anılmasının önemine de vurgu yaptı. Fayda ayrıca
medreselerin ve ĐHL’lerin bağlantısına dikkat çekerek, cumhuriyetin ilk dönemlerinde
dedeleri Şeyh Bahaddin Efendi’nin Konya’daki medresesini gören Mustafa Kemal’in burayı
çok beğendiği ve Ankara’ya dönünce bu medreseye tahsisat gönderme sözü verdiğini belirtti.
Ancak daha sonra medreselerin kapanması kararı verilince Konya’da bunun espri konusu
yapıldığını ve keşke tahsisat gönderme sözü vermeseydi de medreseleri kapatmasaydı
dendiğini ifade etti. Fayda bugün din görevlilerinin maaş almasının eleştiri konusu
yapılmasının yanlış olduğunu çünkü vakıfların mallarına el konulması ile birçok değerli
arazinin devlete geçtiğini belirterek bu vakıf mallarının talep edilmesi halinde büyük bir
karışıklığın çıkacağının altını çizdi. Fayda’nın ardından konuşan Prof. Küçükaşçı
Hacıveyiszade ailesinin Konya’da yaptığı hizmetlerden bahsetti.
ERCĐYES ĐLAHĐYAT’TAN PROF. KIRCA TEBLĐĞ SUNDU
A Salonunun üçüncü konuşmacısı, bir dönem Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi
Dekanlığı da yapan ve şu anda emekli olan Prof. Dr. Celal Kırca oldu. Kırca tebliğinde “Din
Bilim Đlişkisi ve Đmam Hatip Liseleri” başlıklı tebliğini sundu.
Kırca konuşmasında, din bilim ilişkisinin Osmanlı ve cumhuriyet dönemindeki seyrine
değinerek, bu konuda Müslüman aydınlar üzerinde etkili olan düşüncelere değindi.
A Salonunun dördüncü konuşmacısı Đstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Hamit Er ise, “Đmam Hatip Liselerinin Đlk Prototipi: Darülhilafeti’l Aliye Medreseleri”
başlıklı tebliği sundu. Đmam Hatip Liseleri’nin, Osmanlı Đmparatorluğu’nun son dönemindeki
benzerlerini anlatarak günümüzdeki imam hatip liseleri ile mukayesesini yaptı.
Birinci oturumun B Salonu’nda ise, “Modern Dünyada Đslam Eğitimi” başlığı ele alındı.
Oturumun Başkanlığını Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Tınaz yaptı.
Salonun ilk konuşmacısı Đsveç Stockholm Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Holger Karl
Daun, “Dünya Genelinde Đslam Eğitimi” konulu tebliğini sundu.

B Salonu’nun diğer konuşmacısı, ABD Boston College’den Doç. Dr. Jonathan Laurence,
“Avrupa’daki Azınlık Đslam: Hariç Tutulan Durumlar veya Sekülerizmlerin Çatışması”
konulu tebliğini sundu.
Birinci oturumda B Salonu’nun son konuşmacısı, Đranlı ve Đngiltere’de akademik
çalışmalarını sürdüren El Maktum College’den Doç. Dr. Hossein Godazgar tarafından ise,
“Eğitimin Đslamlaşması Đran Bağlamında Ne Đfade Ediyor?” başlıklı tebliğini sundu.
Birinci oturumun C salonunda ise, “Siyaset ve Đmam-Hatip Okulları ele alındı.
ĐKĐNCĐ OTURUM SALONLARI
2. Oturumda ele alınan konular ise şu şekilde yer aldı. A Salonunda “Đmam Hatip Okullarının
Bugünü” konusu ele alınırken, B Salonunda “Müslüman Diasporada Đslam Eğitimi” konusu
ele alındı. C Salonunda ise, “Balkanların Din Eğitimi Deneyimi” konusu ele alındı.
ÜÇÜNCÜ OTURUM SALONLARI
PROF. TURAN KOÇ 1960’LI YILLARI ANLATTI
3. oturumda ele alınan konular ise şu şekilde yer aldı. A Salonunda “Đmam-Hatip Mezunları:
Hatıralar ve Tanıklıklar” başlığını taşıyordu.
Bu oturumda yer alan tebliğciler arasında çok yakından tanıdığımız bir isim vardı. Bir dönem
Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan değerli hocamız
ve şu anda da Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Turan Koç,
“1960’lı Yıllar: Zamanın Kıyısında Bir Đlim Yuvası” konulu tebliğini sundu. Koç
konuşmasında özellikle kendi hayatından kesitler sunarak o dönemde Đmam Hatiplerle ilgili
hatıralarına yer verdi. Özellikle babasının Đmam Hatip Lisesi ile ilgili tavrını ve kendisini
Đmam Hatip Lisesi’ne göndermesi için nasıl ikna edildiğini ifade etti. Babasının birtakım
samimi kaygılarından dolayı kendisini okula göndermek istemediğini ve bunu bugün çok iyi
anladığını ifade eden Koç, kendisinin okula devam etmesinde imam hatip okullarının çok
önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.
B Salonunda ise, “Malay Dünyası ve Uzakdoğu Din Eğitimi Deneyimi” başlığı çerçevesinde
odaklanan tebliğler sunuldu.
C Salonunda ise, “Đmam Hatip Liseleri Öğrenci, Öğretmen ve Đdarecileri: Saha Analizleri-I”
başlığını taşıyan ve özellikle çeşitli anket ve araştırma çalışmalarının yer aldığı tebliğler
sunuldu.
ĐKĐNCĐ GÜN
DÖRDÜNCÜ OTURUM SALONLARI
4. oturumda ele alınan konular ise şu şekilde yer aldı. A Salonunda “Đmam Hatipli’lik
Kimliği” üzerinde duruldu. B Salonunda ise, “Batı’da Din ve Đslam Eğitimi” çerçevesindeki
konular üzerinde duruldu. C Salonunda ise, “ĐHL Öğretim Programları ve Ders Kitapları”
konusunda odaklanan çeşitli konular ele alındı.
BEŞĐNCĐ OTURUM SALONLARI
Beşinci oturumda ele alınan konular ise şu şekilde yer aldı. A Salonunda “ĐHL Öğrenci,
Öğretmen ve Đdarecileri: Saha Analizleri-II” başlığı altında yer alan konular ele alındı.
ERCĐYES ĐLAHĐYAT’TAN YRD.DOÇ.DR. MEHMET KORKMAZ TEBLĐĞ SUNDU
Bu salondaki konuşmacılar arasında yer alan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, “Đmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu Okulu Tercih Süreçleri:
Nasıl? Ve Neden?” başlıklı tebliğini sundu. Tebliğinde imam hatip lisesi öğrencilerinin bu
okulları seçme sebepleri üzerinde odaklanan araştırmalarına ve anket çalışmalarını ele aldı.
Beşinci oturumun B Salonunda ise, “Amerika’da Müslüman Eğitimi ve Okullaşması” konusu
çerçevesindeki tebliğler sunuldu.
BAŞBAKAN ERDOĞAN’IN KIZI DR. ESRA ALBAYRAK: ĐMAM HATĐPLĐ
KIZLARI ANLATTI
C Salonunda ise, “Đmam Hatipleri Anlamak” başlığı ile imam hatiplerin toplumda nasıl ve ne
şekilde anlaşıldıklarının üzerinde duruldu. Bu salonda ele alınan konular arasında en dikkat

çekeni elbette Başbakan Erdoğan’ın kızı Dr. Esra Albayrak’ın sunduğu “Kalıbına Sığmayan
Kimlikler: Đmam Hatipli Kızlar” başlığını taşıyan tebliği oldu. Her ne kadar başlığından çok
dikkat çekici olduğu düşünülse de, oldukça akademik bir dille kaleme alındığı için çok önemli
tespitler olmasına rağmen, dinleyiciler açısından çok üst düzey bir sunum olduğunu
düşünmeme neden oldu. Başlığının aksine daha çok genel anlamda ülkemizdeki kadınların
yaşadığı sorunlar ve sıkıntıların ele alındığı bir sunum ortaya çıktı.
ALTINCI OTURUM SALONLARI
PROF. YASĐN AKTAY, ETYEN MAHÇUPYAN, PROF. BEKĐR BERAT ÖZĐPEK
GAZETECĐ GÖZÜYLE ĐMAM HATĐPLERĐ ELE ALDILAR
Altıncı oturum, A Salonunda ilginç diyalogların yer aldığı yuvarlak masa toplantısı şeklinde
geçti. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Stratejik Düşünce Enstitüsü’nden gazeteci Prof. Dr. Yasin
Aktay, Zaman Gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, Star gazetesi yazarı Prof. Dr. Bekir Berat
Özipek, “Đmam Hatiplerin Türk Siyasi ve Kültürel Hayatındaki Yeri” başlığı ile imam
hatiplerin ülke siyasetine ve kültürüne etkilerini konuştular. Đlginç tespitlerin yer aldığı
konuşmaların ardından dinleyicilerin de sorularıyla zenginleşen bu bölümde imam hatipler
gazeteci gözüyle ele alınmış oldu.
B Salonunda ise şu konular yer aldı. “Bosna-Hersek’de Đslam Eğitiminin Tarihi ve Bugünü”
başlığı ile Bosna Hersek’teki gelişmeler ele alındı.
C Salonunda ise şu konular yer aldı. “Kafkaslar ve Orta Asya’da Đslam Din Eğitimi
Deneyimi” başlığı ile Kafkaslar ve Orta Asya’daki din eğitimi ele alındı.
YEDĐNCĐ OTURUM SALONLARI
Sempozyumun bu son oturumunun A salonunda, “Gelenek ile Modern Arasında Din EğitimiI” başlığı ile bu konu üzerinde odaklanan meseleler ele alındı.
B salonunda ise, “Gelenek ve Modern Arasında Din Eğitimi-II” başlığı ile yine yabancı
akademisyenlerin sunumları yer aldı.
C salonunda ise, “Đmam Hatip Okulları Üzerine Karşılaştırmalı Modeller” başlığı ile konu
etrafındaki sunumlar yer aldı.
SONUÇ YERĐNE…
Üç günlük bu yazı dizisinde öncelikle düzenlenen bu sempozyumda nelerin ve hangi
başlıkların yer aldığı üzerinde durdum. Bu organizasyonda emeği geçen öncelikle Ensar Vakfı
yöneticilerine ve diğer sivil toplum kuruluşları olan Đlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER,
TÜRGEV gibi kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kendi adıma dolu dolu bir iki gün
geçirdim. Çok şey öğrendik. Çok önemli bilgilerden faydalandık. Keşke bu toplantılar yerel
bazda da tekrarlansa veya bölgesel bazda yapılsa. Çünkü fikir alışverişinin çok önemli
olduğuna inanıyorum. Đlerleyen günlerde konu ile ilgili yazılara köşemde devam edeceğim
inşaallah. Konunun farklı boyutları ile ele alınmasının eğitimimizin bugünkü durumuna
çözüm üretme bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Đnşaallah bu çabalar ve gayretler
öncelikle imam hatip liselerinin ve genel olarak da tüm eğitim sistemimizin sağlıklı bir
şekilde ele alınmasına vesile olur. Vesselam…
v_onal3800@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4218.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

ĐMAM HATĐP OKULLARININ 100 YILLIK
TARĐHĐNE BĐR BAKIŞ…
Đmam Hatip Liseleri ile ilgili olarak Đstanbul’da düzenlenen uluslar arası sempozyumu 3 gün
boyunca ele almaya çalıştım. Bu yazı dizisinden sonra almış olduğum bazı tepkiler bu son
yazıyı da bu sempozyum yazı dizisine ekleme ihtiyacı hissettirdi.
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Đmam Hatip Liseleri ile ilgili olarak Đstanbul’da düzenlenen uluslar arası sempozyumu 3 gün
boyunca ele almaya çalıştım. Bu yazı dizisinden sonra almış olduğum bazı tepkiler bu son
yazıyı da bu sempozyum yazı dizisine ekleme ihtiyacı hissettirdi.
Toplumda yaygın olarak bilinen kanaate göre Đmam Hatip Liseleri 1947’li yıllarda kurulan
kurumlardı. Her ne kadar Cumhuriyet sonrası 1924 yılında diğer medreselerle birlikte ilk
örnekleri kapatılmış ve 1947 yılına kadar Đmam Hatip okullarından söz etmek mümkün
olmamıştı. Fakat özellikle sempozyum düzenleme komitesinde de yer alan Uludağ
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal’ın sempozyum için özel olarak
hazırladığı kitabı ve sempozyumdaki tebliğini dinleyince bu işin öyle olmadığını da öğrenmiş
olduk. Yani Đmam Hatip Liselerinin kökleri 1947’li yıllara değil Osmanlı son döneminde
kurulan yani 1913 yılında açılan “Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba” isimli okullara dayanıyor.
Ve müfredat programlarını da incelediğimiz zaman hemen hemen bugün ki imam hatip
liseleri ile de aynı olduklarını görüyorsunuz.
Mustafa Öcal hocamızın kitabından kısa alıntılar yaparak meseleye açıklık getirecek olursak
bazı bilgileri vermemiz gerekiyor.
Osmanlı’nın son dönemlerinde yeni açılan meslek okulları karşısında kendisini zayıflamış
hisseden medrese için 1910, 1914 ve 1917’de olmak üzere peş peşe üç defa ıslah
nizamnamesi yürürlüğe konulmuştu. Bu arada genel eğitim yaptıran medreselerden ayrı
olarak Tevhid-i Cihat Nizamnameleriyle vaizler yetiştirmek amacıyla 1912 yılı Aralık ayının
28’inde Medresetü’l-Vaizin açılmıştır. 1913’te ise imam ve hatip yetiştirmek amacıyla
Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba öğretime başlamıştır. Đşte o tarihlerde açılan bu iki medrese
Đmam Hatip Liselerinin ilk örneklerini oluşturmuştur. Đşte bundan dolayı Đmam Hatip
Liselerinin kuruluş tarihi olarak bu iki medresenin öğretime başladığı 1913 yılını kabul
edebiliriz.
TEVHĐD-Đ CĐHAD NĐZAMNAMELERĐ NEDĐR?
Osmanlı devletinin son dönemlerinde bir taraftan genel nitelikli medreselerde ıslah faaliyetleri
devam ederken diğer taraftan da Tevhid-i Cihat Nizamnameleri yayınlanmıştır.
1913 yılında yürürlüğe giren bu nizamname ile muhtelif dini görevleri ifa edecek elemanların
tanımı ve tasnifi yapılmış ve yetiştirilmeleri bir takım esaslara bağlanmıştır. Belirlenen esaslar
dikkate alınarak, Medresetü’l-Vaizin ve Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba açılmıştır. Bu
nizamname ile açılan okulları ele alacak olursak;
1) Medresetü’l-Vaizin

1909 yılında açılması planlanan fakat bu dönemde başarılamayan bu okullar, aradan geçen 3
yılın ardından Evkaf Nezaretince 6 Şubat 1912 tarihli nizamname ile Kur’an ve sünnet
çerçevesinde Đslam’ın medeniyet kurup geliştiren bir din olduğunu, onun faziletlerini,
güzelliklerini insanlık alemine anlatabilecek kamil insanlar, bir başka ve daha kısa ifadeyle
Đslam tebliğcileri yetiştirmek amacıyla Medresetü’l-Vaizin kurulmasına karar verilmiştir.
Medresetü’l-Vaizin, 28 Aralık 1912’de Đstanbul Soğukçeşme’de Vani Efendi Medresesi
binasında öğretime açılmış daha sonra Bayezid medresesine nakledilmiştir.
Her ne kadar öğretim süreleri, öğrencilik şartları ve programları ile ilgili ufak tefek farklılıklar
olsa da bu medreseler uyguladıkları müfredat itibarıyla birçok konuda bugün imam hatip
liseleri ile ortak konuları ele alan kurumlar olmuştur.
Medresetü’l Vaizin’de okutulan bazı dersler; Hadis-i Şerif, Đlm-i Fıkıh, Đlm-i Kelam, Siyer-i
Nebi ve Tarih-i Đslam, Hitabet ve Mev’iza, Edebiyat-ı Osmaniye, Edebiyat-ı Arabiye,
Edebiyat-ı Farisiye, Tarih-i Umumi, Tarih-i Osmani, Türk Tarihi, Coğrafya-yı Umumi,
Coğrafya-yı Osmani ve Đslami, Hesap, Hendese (Geometri), Terbiye-i Bedeniye, Tefsir-i
Şerif, Malumat-ı Hukikiye, Usul-i Fıkıh, Cebir, Tarih-i Edyan, Felsefe, Kimya, Hey’et
(Astronomi), Tarihi Medeniyet, Đlm-i iktisat ve mali gibi birçok dersin bu okulların müfredat
programlarında olduğunu görüyoruz.
Bu okulları bitiren mezunlar askeri birliklere imam olarak atanabiliyorlardı. Ayrıca Zeyl
Meşihatleri olarak da ifadelendirilen Selatin Camilerindeki vaizlere de Medresetü’l-Vaizin
mezunları atanacaklardı.
Bu okulların ilerleyen zamanlardaki durumu ile ilgili zaman zaman sıkıntılar olmuş. 1914’te
yeniden düzenlenmesinden sonraki yıllar için de benzer sıkıntılar olmuş bu dönemde Şer’iye
Vekaleti Tedrisat Umum Müdürü Aksekili Ahmet Hamdi’nin sunduğu raporunda; Okullardan
mezun olanların durumunun hiç de iyi olmadığını ifade etmektedir. Vaizlik yapan kimselerin
seviyelerinin düşüklüğünden ve iki satır yazıyı bir araya getirmekten aciz olduklarından, akla
ve dine ters hurafelerden bahsettiklerinden ve birtakım israiliyattan bahsettiklerinden
yakınılmaktadır.
Tabi bu okullardaki eğitim yetersiz olmasından altında, ülkenin o gün ki içinde bulunduğu
siyasi, sosyo-ekonomik durum, öğrencilerin askere alınmaları, hocaların yetersizliği gibi
sebeplerle bu medreselerde ciddi bir eğitim ve öğretimin yapılamadığı söylenebilir.
2) Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba
Osmanlının son dönemlerinde imam ve hatipler yetiştirmek amacıyla 1913 yılında Đstanbul’da
bu okullar açılmıştır. Medrese Evkaf-ı Hümayun Nezaretine bağlı olarak faaliyete
geçirilmiştir. Genel medreselerden ayrı ve zamanımızdaki Đmam Hatip liselerinin ilk
denemesi sayılabilecek Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba’nın açılış gerekçesi, muhtemeldir ki
o dönemin imam ve hatiplerinde görülen sayı ve kalite bakımından yetersizliklerdir. Amaç,
yeter sayıda, daha bilgili ve bilinçli imam ve hatipler yetiştirmektir. Ancak bu okullar yeterli
ilgiyi görmemiş bunda da, buradan mezun olacakların mali destekten ve istihdam edilme
garantisinden mahrum olmaları gösterilmektedir. Bundan dolayı medreseler daha doğmadan
ölüme mahkum edilmişlerdir. Bunun bir sebebi de o sırada devletin I. Dünya savaşına girmiş
olmasıdır.
Bu okulların müfredat programı ile ilgili olarak şunlar söylenebilir; Okutulan derslerin
başlıcaları, Kur’an-ı Kerim Nazariyatı, Kur’an-ı Kerim Tatbikatı, Malumat-ı Kanuniye, Đlm-i
Kelam, Ahkam-ı Nikah ve Talak, Hitabet-i Arabiye Nazariyatı, Hitabet-i Arabiye Tatbikatı,
Türkçe Hitabet, Ahkam-ı Đbadet.
Müezzinlik bölümlerinde de buna benzer dersler okutulmuş ve bu okullarda yalnızca dini
içerikli dersler okutulmuştur.
3) Medresetü’l-Đrşad
Yukarda belirtilen iki okuldan gerekli verim alınamayınca söz konusu medrese 1919’da
Medresetü’l-Đrşad adıyla iki şube halinde birleştirilmiştir. Yönetimleri ise, Şeyhül-Đslamlığa

bağlı olan Daru’l-Hikmeti’l-Đslamiye’ye verilmiştir. Medrese kendi içerisinde iki şubeden
yani Vaizin ile Huteba ve-Eimme şubelerinden oluşuyordu.
Bu medresede kuruluşundan sonra çokça eleştirilmiş. Programlarına da çok az sayıda öğrenci
kayıt yaptırmıştır. Ancak Medresetü’l-Đrşad medreseleri, medreselerin genel olarak kapandığı
tarih olan 1924’e kadar açık kalmışlardır.
Burada, değerli hocamız Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal
hocamızın “100. Yılında Đmam Hatip Liseleri” isimli kitabından faydalandık. Burada verilen
bilgilerden hareketle kısaca şunu belirtelim ki, Đmam Hatip Liselerinin tarihi 1947’li yıllara
dayanmıyor. Osmanlının son döneminde de yoğun bir eğitimi düzeltme, reforme etme
faaliyeti var. Ancak bu çabalar ve çalışmalar o günün şartları düşünüldüğünde çok da başarılı
olmuyor. Ama o günün devlet şartlarını düşündüğümüzde, devletin içinde bulunduğu
imkansızlıkları ele aldığımızda başarılı olmaları pek de mümkün gözükmüyor zaten. Ancak
bugün için eğitimimizin özellikle de müfredatımızın ciddi bir şekilde ele alınmaya ihtiyacı
var. Bunu yapacak imkanlara da sahibiz aslında. Osmanlının son dönemini düşündüğümüzde
böyle kapsamlı bir reform yapma imkanlarının olmadığını düşünüyorum. Savaş şartları ve
olumsuzluklar içerisinde bir de eğitim reformu yapma imkanları pek yoktu. Fakat bugün var
ve bunu başarmak ve eğitimimizi elden geçirmek zorundayız. Daha güçlü bir okul sistemi,
öğretmeni veli karşısında ezdiren, öğrenci karşısında bütün imkanlarını elinden alan bir sistem
değil. Öğretmeni değerli kılan, veliler veli nimetimizdir mantığı ile değil, velilere “Bir harf
öğretenin 40 yıl kölesi olurum” sözünü söyleyen Hz. Ali’nin bu sözü ile neyi kastettiğini iyi
anlatarak. Eğitimi ele almak elbette kolay bir iş değil fakat imkansız da değil. Yeter ki bu
yönde samimi bir niyet olsun. Vesselam…
v_onal3800@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4219.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

KAYSERĐ DERSHANELERĐ BUGÜN
KTO’DA KONUŞACAK
KAYSERĐ DERSHANELERĐ: "GÜL'E SAYGIMIZDAN DĐKENE KATLANIYORUZ!"
Aylardır gündemi sarsan konu olan dershanelerin kapatılması düşüncesi kamuoyunda büyük
tepkilere yol açarken, bugün saat 10.00'da yapılması düşünülen Kayseri Ticaret Odası'nda ki
birçok dershane temsilcilerinin katılması ile gerçekleşecek ortak bir basın açıklamasında son
sözler söylenecek. Bunun sonucunda bir taraf geri adım atmak durumunda. Kayseri
dershaneleri dün bakanlar kurulu tarafından yapılan toplantıdan çıkan sonuç ile tavır alması
bekleniyor.
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KILIÇLAR ÇEKĐLDĐ
Kayseri Gündem gazetesi olarak bazı dershanelerin nabzı yoklandı.Dün gazetemize kısa bir
açıklamada bulunan Serhat Dershanesi Düvenönü şubesi Müdürü Mehmet Hevesli,
gazetemizin "Neden Kayseri dershaneleri sessizliğini koruyor?" sorusuna karşılık yanıtı ise;
"Aslında bütün dershanelerin duruma tepkili oldukları ancak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün
memleketi olması dolayısı ile saygımızdan susuyoruz, açıklamamızı yarın
saat(bugün)10.00'da Kayseri Ticaret Odası'nda yapacağız." seklinde oldu. Ayrıca konu ilgili
olarak Kayserili bakan ve milletvekilleri ile görüştüklerine de değindi. Kayseri Final
Dershanesi'nin ise konu ile ilgili hiçbir açıklamada bulanmadı. Sınav Dershanesi de diğerleri
ile aynı düşüncede.
Öncesinde gündemi epey meşgul eden dershaneler konusunda ise Kayseri sessizliğini
korumuştu. Dün ise bakanlar kurulunun görüşmesi sonucunda çıkacak netice pek de herkesi
memnun edecek gibi durmuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geri adım atmayacağı ve
"Karşı taraf" dediği cemaat dershanelerine karşı tavrı gerilimi iyice tırmandırmıştı. Kuruldan
çıkan netice sonrasında ise Kayseri'de bulunan dershane temsilcilerinin söz alarak tutumlarını
belirteceği bekleniyor.
Türkiye'nin genelinde şubeleri bulunan büyük dershanelerin Kayseri'de ki birçok şubesinin
kurucularına ve müdürlerine Đstanbul'dan "Açıklama yapmayın!" uyarısı geldi. Kayseri'deki
birçok dershanenin aklında ise; Kayseri'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi
olması dolayısı ile gerginlik meydana getirip bunu, ülke gündemine farklı şekilde lanse etmek
istemedikleri düşüncesi var.
1983 YILININ PROVASI ŞĐMDĐLERDE YENĐDEN GÜNDEME GELDĐ
1946 yılından bu yana çok partili hayata geçişten sonra Kayseri iktidara paralel bir seyir
izlemiştir. Kayseri ticaretle anılagelen bir şehir olması hasebi ile deyim yerindeyse etliye
sütlüye karışmıyor. Geçtiğimiz günlerde de gazetemizin manşetinden verdiğimiz haberle bunu
bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz.
Dershanelerin kapatılma fikri yeni yaşanmıyor. Merhum Başbakan Turgut Özal döneminde de
aynı sorun iki yıl boyunca tartışıldı. Tabi "Özel Eğitim" kavramı Cumhuriyet dönemi
öncesine kadar gidiyor. 1915 yılında Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi ile ve bunun 1 ve 16.
maddelerinde dershanelerden söz edilmektedir.Özel dershaneler 1965 yılında takviye
kurslarına dönüştü. Bugünkü statüsüne de 08.06.1965 tarih ve 625 sayılı yasa ile kavuş,
1980 darbesi sonrası dershanelerin kapatılması konusu şimdilerde olduğu gibi o yıllarda da
yaşanmıştı. Dönemin başbakanı Turgut Özal da bu konuyu gündeme getirip tartışmaya açmış,
1981 ve 1983 yılları arasında tartışılmaya başlamıştı.
O YILLARDA DERSHANELER YĐNE MECLĐS GÜNDEMĐNDEYDĐ ve
REDDEDĐLMĐŞTĐ
1983 yılında kurucu meclisin gündeminde gelen tasarı o gün ki meclisinde tansiyonunu
yükseltmişti. Sonrasında tasarı reddedildi. Ancak Milli Güvenlik Kurulu kararı veto etti.
Bunun üzerine 625 sayılı yasada bazı değişiklikler ile 16.06.1983 tarih ve 2843 sayılı yasa
kabul edildi, özel dershanelerin bu yasanın yürürlüğe giriş tarihinden bir yıl sonra, yani
31.07.1984 tarihinden itibaren kapatılmasına karar verdi. Ancak 1983 yılında yapılan
seçimler sonucunda yeniden tartışma konusu olmuş ve gelişen olaylar neticesinde dershaneler
faaliyetlerine devam ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4220.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

“MÜŞTERĐ MEMNUNĐYETĐ, MUTLULUK
KAYNAĞIMIZDIR”
Dünya Ticaret Merkezi’nde ĐŞKUR Kayseri ĐL Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen fuara
katılan firmalardan Gürkan Ofis Mobilyaları 1976 yılından beri sektördeki faaliyetini
yürütüyor.
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ĐŞKUR Kayseri Đl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Kayseri Đnsan Kaynakları ve Đstihdam
fuarı cumartesi günü sona erdi. Fuara katılım sağlayan firmalardan biri de Gürkan Ofis
Mobilyalarıydı. Bu nedenle sizler için firmayı mercek altına aldık. Đlk büyük tesisini 1992
yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 20.000 m2 alan üzerine kuran firma sektördeki
büyümesi ve duyulan ihtiyaç üzerine Kayseri Üretim Serbest Bölgesinde 160.000 m2 lik
alanda yeni üretim tesislerini devreye alıyor. Makine ve ekipmanlarında ileri teknoloji
ürünlerini kullanan Gürkan Mobilya, müşteri memnuniyeti ve bu memnuniyetin devamlılığını
ön planda tutuyor.
Firmanın Personel ve Đnsan Kaynakları Sorumlusu Cemalettin Çıtak, firmanın Kuruluşundan
itibaren sektördeki öncü yerini devam ettirdiğini belirterek; “Firmamız çevre ve toplum
değerlerine saygılıdır. Bu değerleri bir kurum kültürü olarak algılar ve geliştirir. Hızla değişen
ve gelişen üretim teknolojilerini kullanırken, sektörümüze artı değerler kazandırmak üzere
ürün çeşitlerini ve hizmetlerini sürekli iyileştirir. Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda
sektöründe güven duyulan tanınmış bir marka olmak iddiasındadır.” dedi. Çalışanları,
tedarikçileri, müşterileri ve tüm ilgili kurumlar ile uyum ve dayanışma içerisinde olduklarını
kaydeden Çıtak; “Bunları yaparken ihtiyaç duyduğu enerjiyi müşteri memnuniyetinden
sağlayacağının bilincindedir. Bu amaç ve kararlılıkla fonksiyonel, kaliteli ve uygun
fiyatlandırılmış ürünler ile müşterilerinin kazancını mutluluk kaynağı sayar. Teknolojiye
dayalı yüksek üretim gücü, kaliteli ürün ve zamanında teslim faaliyetimizin en önemli
özellikleridir. Dünyamızın globalleştiği ve her şeyin hızlı oluştuğu günümüzde, sahip
olduğumuz tüm avantajları kullanıp, müşteri ihtiyacı ve beklentilerini en iyi optimize ederek
hizmet olarak sunmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4221.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Ak Parti’ye 574 Kişi Belediye Meclis Üyeliği
Đçin Başvuruda Bulundu
2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde belediye meclis üyesi olmak isteyen 574 kişi
AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı’na başvuruda bulundu.Ak Parti Kayseri Đl Başkanlığı’na
Belediye Meclis Üyesi başvurusunun son gününde adaylar dilekçelerini...
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2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde belediye meclis üyesi olmak isteyen 574 kişi
AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı’na başvuruda bulundu.
Ak Parti Kayseri Đl Başkanlığı’na Belediye Meclis Üyesi başvurusunun son gününde adaylar
dilekçelerini verdi. 1 Aralık’ta son bulan başvurular sonucunda AK Parti’ye 574 kişi 16 ilçede
belediye meclis üyesi adayı olabilmek için başvurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4222.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Özhaseki, Engellilerle Yemekte Buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Dünya Engelliler Günü nedeniyle
Kadir Has Kongre Merkezi'nde verilen yemekte, engellilerle bir araya geldi.Kayseri'deki
engelli dernekleri üyesi yaklaşık 500 kişinin katıldığı yemekte,...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Dünya Engelliler Günü nedeniyle
Kadir Has Kongre Merkezi'nde verilen yemekte, engellilerle bir araya geldi.
Kayseri'deki engelli dernekleri üyesi yaklaşık 500 kişinin katıldığı yemekte, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye ilgi gösteren engelliler, farklı bir gün yaşadılar.
Yemekte bir konuşma yapan görme engelli Habibe Ata, görme yeteneği olmadığı için
toplumda kendisine farklı bakıldığını, acındığını ya da geri plana itildiğini, bu davranışların
hiçbirinin kendisi gibi engelli olanlar için doğru davranışlar olmadığını ifade ederek, ''Ben de
ve benim gibi diğer engelli arkadaşlarım da sizlerden farklı değiliz. Sadece bazı duyularımızı
kullanamıyoruz. Ama ben de sizler gibi sosyal yaşamda olmak istiyorum. Örneğin, çayıma
kaç şeker atacağımı, yanımdakine sormayın, bana sorun. Benim gözlerim görmüyor ancak
diğer duyularım daha gelişmiş durumda. Benim yanımda görmeyle ilgili cümleler kurmaktan
çekinmeyin. Çünkü ben de görmeyle ilgili cümleleri kullanıyorum. Mesela seni gördüğüme
çok memnun oldum, gibi'' diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, engellilerle buluşmak için böyle bir
günün güzel bir fırsat olduğunu, ancak toplumun birer parçası olarak engellilerle her zaman iç
içe yaşamak gerektiğini, onları toplumun bir kamburu, sorunu olarak görmek yerine birlikte
yaşanacak bireyle olarak görmenin daha doğru olacağını ifade etti. Özhaseki, ''Son verilere
göre devletimiz 6 bin civarında engelliyi istihdam ediyor ve maaş ödüyor. Gönül ister ki çok
daha fazla sayıda engelli kardeşimize sahip çıkalım. Ancak imkanlar ölçüsünde bunlar oluyor.
Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız.
Arkadaşlar, bazı rakamlar vermişler. Ben bunları söylemek istemiyorum. Yüzlerce akülü
engelli aracı, yüzlerce tekerlekli sandalye, binlerce kişiye yiyecek, yakacak yardımı yapmışız.
Bunlar zaten bizim görevimiz. Bunları yapmak, boynumuzun borcu. Bunları yapmazsak,
vebal altında kalırız ve Allah onun hesabını bize sorar. Biz Belediye olarak engelli
kardeşlerimize daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük ve bünyemizde bir Müdürlük
oluşturduk. Böylece belediyemizin hizmetlerini engelli kardeşlerimize daha sistemli
ulaştırmaya başladık. Ayrıca 15 yeni otobüs aldık. Yılbaşından sonra bunlar da hizmete
girecek. Bu otobüsler, engelli kardeşlerimizin kolaylıkla otobüslere inip binmelerini
sağlayacak mekanik sistemlere sahipler'' dedi.
Özhaseki, Kayseri merkezdeki bütün kaldırımların yeniden gözden geçirildiğini, yeniden
planlar hazırladıklarını ve yollarla kaldırımların engellilerin kolaylıkla kullanabilecekleri hale
getirildiğini de bildirdi.
Konuşmaların ardından Başkan Özhaseki'ye engelliler için yaptığı çalışmalardan ötürü,
Kayseri Vali Yardımcısı Yasemin Çetinkaya tarafından plaket takdim edildi.
Program bittikten sonra Başkan Özhaseki, masaları tek tek gezerek engellilerle sohbet etti. Bu
arada 15 yaşındaki zihinsel engelli Samet Balcı, Özhaseki'nin ''Kim dua edecek?'' sorusu
üzerine dua etmeye başladı. Ne dediği pek anlaşılmayan Samet'in bir ara ''Allah'u Ekber'' diye
bağırması, Özhaseki ve yanındakiler tarafından gülümsenerek karşılanırken, Samet'in bir anda
Başkan Özhaseki'nin eline sarılıp öpmesi, ardından alnından öpmesi ve sıkıca sarılması ise
Özhaseki'yi şaşırttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4223.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

‘aile Olmak’ Konferansı Düzenlendi
Aile ve Sosyal Politikalar Politikalar Bakanlığı tarafından ‘Aile Olmak’ konferansı
düzenlendi.Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Kayserili vatandaşların yoğun
ilgi gösterdiği konferansa katılan Alişan Kapaklıkaya, Kayseri’ye...
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Aile ve Sosyal Politikalar Politikalar Bakanlığı tarafından ‘Aile Olmak’ konferansı
düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Kayserili vatandaşların yoğun ilgi
gösterdiği konferansa katılan Alişan Kapaklıkaya, Kayseri’ye her geldiğinde gördüğü ilginin
kendisini memnun ettiğini belirtti. Konferansta, Anadolu insanının her türlü ulvi değeri
bünyesinde barındırdığını ve aile kavramına özel bir önem verdiğini anlatan Kapaklıkaya,
hızla büyüyen ve gelişen dünyada olduğu gibi Türk insanında da iletişim sorunları yaşandığını
ve bunun farkına varılıp düzeltildiğinde insanların çok daha huzurlu bir yaşam süreceğini
söyledi.
‘Dikkatimiz nereye odaklanırsa enerjimiz oraya akar’ diyen Eğitimci-Yazar Alişan
Kapaklıkaya, "Öğrenmenin en büyük düşmanının o konuda bir şeyler bildiğini sanmaktır.
Dünkü güneşle bugün ki çamaşırları kurutmak asla mümkün olamaz. Bu nedenle hayatı doğru
yaşamak için aileye ve çocuklara özel önem verilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4224.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Sahte Kimlikle Para Çekmenin Cezası 40 Bin Tl
Oldu
Kayseri’de arkadaşının kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırıp, 20 bin TL kredi çekmeye
çalışan bir kişiye, 40 bin TL ceza verildi.Kayseri’de Eylül ayında meydana gelen olayda, C.U.
arkadaşı H.K.’nın kimliğine kendi fotoğrafını...
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Kayseri’de arkadaşının kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırıp, 20 bin TL kredi çekmeye
çalışan bir kişiye, 40 bin TL ceza verildi.
Kayseri’de Eylül ayında meydana gelen olayda, C.U. arkadaşı H.K.’nın kimliğine kendi
fotoğrafını yapıştırarak, 20 bin TL kredi çekmek istedi. Banka görevlisinin dikkati sayesinde
olay açığa çıkınca, U.C. gözaltına alındı. Bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davada, dolandırıcılık ve evrak sahteciliği suçundan yargılanan C.U., mütalaası okunduktan
sonra, ‘pişmanım’ diyerek kendini savundu. Görülen davada, dolandırıcılık suçundan 20 bin
TL kredi çekmesine karşılık, ceza 2’ye katlanarak 40 bin TL para cezasına çarptırılırken,
sahte evrak düzenleme suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. U.C.’nin cezası, mahkemede ki iyi
halinden dolayı 5 yıl ertelendi.
Duruşmada, olayı fark eden banka görevlisi V. K. da ifade verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4225.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Yanaktan Öptü, 5 Yıl Hapis Cezası Aldı
Kayseri’de, 15 yaşından küçük bir çocuğu yanağından öpen bir kişi, 5 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘Cinsel istismar’ suçundan
yargılanan S.U.’ya, 15 yaşından küçük M.U’yu...
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Kayseri’de, 15 yaşından küçük bir çocuğu yanağından öpen bir kişi, 5 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘Cinsel istismar’ suçundan yargılanan S.U.’ya,
15 yaşından küçük M.U’yu evinde yanağından öptüğü için 5 yıl hapis cezası verildi.
Duruşmada, olayı inkar eden S.U, savcının mütalaasını kabul etmeyerek, “Ben kesinlikle öyle
bir şey yapmadım. Böyle ruhsal bozuntuya neden olacak bir şey yapmadım” diyerek kendini
savundu. S.U., ‘Hürriyeti yoksun kılmak’ ve ‘Cinsel istismar’ suçundan 5 yıl hapis cezası
aldı. S.U’nun ağabeyi, S.U.'ya yardım ettiğinden dolayı iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4226.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kigder Başkanı Dr. Sema Karaoğlu:
Kadın Đşbirliğini Geliştirme Derneği (KĐGDER) tarafından 'Hayata ve Sana Güveniyorum'
projesinin tanıtım toplantısı yapılırken, toplantıda konuşan Kadın Đşbirliğini Geliştirme
Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Alzheimer Derneğine...
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Kadın Đşbirliğini Geliştirme Derneği (KĐGDER) tarafından 'Hayata ve Sana Güveniyorum'
projesinin tanıtım toplantısı yapılırken, toplantıda konuşan Kadın Đşbirliğini Geliştirme
Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Alzheimer Derneğine göre 65 yaş üstü nüfusun
yaklaşık yüzde 10'u demans hastası olarak kabul edilmektedir. Bununda yaklaşık yüzde
50'sinin Alzheimer hastası olduğu düşünülürse, Kayseri'de 4 bin 500 Alzheimer hastası
olduğu tahmin edilmektedir" dedi.
Kayseri Ticaret Odasında yapılan tanıtım toplantısına, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü ve Kadın Đşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema
Karaoğlu katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Kadın Đşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı
Dr. Sema Karaoğlu, "'Hayata ve Sana Güveniyorum' projesi ile, Alzheimer'lı hasta bakımı
eğitimi almış 25 kadının eğitilip istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Kayseri'de TÜĐK
verilerine göre 65 yaş üstünde yaklaşık 90 bin nüfus var. Alzheimer Derneğine göre 65 yaş

üstü nüfusun yaklaşık yüzde 10'u demans hastası olarak kabul edilmektedir. Bununda yaklaşık
yüzde 50'sinin Alzheimer hastası olduğu düşünülürse, Kayseri'de 4 bin 500 Alzheimer hastası
olduğu tahmin edilmektedir. Görüldüğü üzere Alzheimer hastalığı koca bir tran gibi hızla
üstümüze gelmektedir. Zamanında gerekli önlemler alınmazsa, kazanın sonuçları toplumda
büyük hasarlara yol açabilir" diye konuştu.Düzenledikleri projeye değinen Karaoğlu, "Kadın
Đşbirliğini Geliştirme Derneği olarak bu proje ile Alzheimer'lı hastalara destek sağlayacak
eğitimli kadınlar yetiştirmeyi, işsiz kadınlarımıza iş olanakları sunmayı ve 25 kadınımızı daha
ekonomik hayatın içine çekmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda
'Birleşmiş Milletler Kadınların Đnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı' kapsamında
projemize güvenip bize gerekli finansman desteği sağlayan Sabancı Vakfı Hibe Programına
bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bu eğitimi almak isteyen 18 - 35 yaş arası lise mezunu
kadınlarımız Kayseri Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Sekreteryasına başvurup,
başvuru formlarını alabilirler. Başvuru formları proje protokolümüze göre 13 Aralık 2013
tarihine kadar doldurulmalıdır. Başvuru sonrası mülakat 28 Aralık 2013 tarihine kadar
yapılacak ve eğitimler başlayacaktır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4227.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Polis Memurları ‘hükümet Kakın’ Filmi Đle
Stres Attı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan polis memurlarının aileleri ile birlikte moral
ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte polis memurları aileleri ile
birlikte ‘Hükümet Kadın-2” filmini izleyerek stres...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan polis memurlarının aileleri ile birlikte moral
ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte polis memurları aileleri ile
birlikte ‘Hükümet Kadın-2” filmini izleyerek stres attı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü
tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Toplam Kalite Yönetimi anlayışından
hareketle, Emniyet Örgütünün iç müşterisi olan Đl Emniyet Müdürlüğümüz personelinin
aileleriyle birlikte moral ve motivasyonu sağlamak ve onlara verdiğimiz değeri göstererek
ailelerinin iş yerlerini ziyaret etmeleri, ayrıca personel çocuklarına yönelik onların ruhsal ve
sosyal gelişimlerini sağlıklı tamamlamaları ve yeteneklerinin ortaya çıkartılarak geliştirilmesi
amacıyla Benim Babam Polis projesi ortaya konuldu. Proje kapsamında, Çocuk Şube
Müdürlüğü personel eş ve çocuklarına "Hükümet Kadını- 2" isimli sinema filmi
izlettirilmiştir” ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4228.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Emniyet’ten Kardeş Okul Öğrencilerine Trafik
Eğitimi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından kardeş okul olarak seçilen Hacı Nuh Nuhoğlu
Đlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere yönelik trafik eğitim verildi.Kardeş Okul projesi
kapsamında Proje kapsamında, Hacı Nuh Nuhoğlu Đlkokulunda öğrenim...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından kardeş okul olarak seçilen Hacı Nuh Nuhoğlu
Đlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere yönelik trafik eğitim verildi.
Kardeş Okul projesi kapsamında Proje kapsamında, Hacı Nuh Nuhoğlu Đlkokulunda öğrenim
gören 20 çocuğa yönelik okulda öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı verildi.
Öğrencilere, trafik kültürünün oluşması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla
Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri
tarafından Melikgazi Trafik Eğitim Merkezinde eğitim verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4229.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Hacılar Erciyesspor Kulübü
Adamlarından Destek Bekliyor

Hacılarlı

Đş

Hacılar Erciyesspor Kulübü Başkanı Mehmet Özdemir, kulübün maddi olarak tükenme
noktasına geldiğini söyleyerek iş adamlarına destek çağrısında bulundu.Hacılar Erciyes Spor
Kulüp Başkanı Mehmet Özdemir “ Kulübümüz şuan Amatör...
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Hacılar Erciyesspor Kulübü Başkanı Mehmet Özdemir, kulübün maddi olarak tükenme
noktasına geldiğini söyleyerek iş adamlarına destek çağrısında bulundu.
Hacılar Erciyes Spor Kulüp Başkanı Mehmet Özdemir “ Kulübümüz şuan Amatör Kümede,
uzun yıllardır başarı ile mücadele eden ve şu an Süper Lig’de lider olan ligin en gözde

takımları arasındadır. Kendi yağı ile kavrulan bir takım olan Hacılar Erciyesspor, maddi
olarak tükenme noktasına gelmiş ve kulübümüz kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır”
dedi.
“kulübümüze, hiçbir Hacılarlı sanayicimiz destek sunmamış, adeta kulübümüz kaderine terk
edilmiştir” diyen Özdemir “ Süper ligde Himmetdede Belediyespor, Tomarza Belediyespor
gibi ilçe takımları gerek ilçe belediyelerinden, gerekse ilçe iş adamlarından maddi ve manevi
destek görüyor. Ancak kulübümüzün Organize Sanayi Bölgesinde ülke sıralamasında ilk 100
içerisine giren birçok Hacılarlı iş adamı bulunmasına rağmen kulübümüz maddi ve manevi bir
destek bulamamıştır. Ayrıca takımımızın maçlarını yapacağı Hacılarda futbol stadı bile
yoktur” diye konuştu.
Özdemir “ Ülkemizde birçok genç kahvehanelerde zaman geçirirken, bizler gençlerimizi
sokaktan toplayıp, Türk sporuna ve şehrimize hizmet etmesi için kendi çabalarımızla yardım
sunmaktayız. Ancak bizlerde artık bitme noktasına geldik. Bize maddi manevi destek sunun,
Đlçe Belediyesi ve Đlçe Đş Adamları ile kaynaşan kulüpler şuanda 2. lig ve 3. lig takımı
olmuştur, bizlerde ilçemizin adını spor alanında ileriye taşımak istiyoruz. Bu çağrımıza kimse
kulak vermez ise tarihi başarılarla dolu spor kulübümüz Hacılar Erciyesspor kapanma
durumuna gelecektir” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4230.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Anne Ve Đki Çocuğu Karbonmonoksitten
Zehirlendi
Kayseri’de bir anne ve iki çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından
zehirlendi.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Gelendost
sokakta meydana gelen olayda anne R.A., (25) ve D.A.(7) ile A.A.’nın (1) sobadan...
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Kayseri’de bir anne ve iki çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Gelendost sokakta
meydana gelen olayda anne R.A., (25) ve D.A.(7) ile A.A.’nın (1) sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
Durumları kötü olan D.A. ve A.A.’nın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, anne R.A.’nın ise
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4231.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Melikgazi Belediyespor Basketbol
Galibiyet Serisine Devam Ediyor

Takımı

Melikgazi Belediyespor Basketbol takımı hafta sonu kendi evinde Üniversiteliler Spor
takımını 7 sayılık farkla 98-91 mağlup ederek,galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.Son
üç hafta Sivas Gençlik,Trabzon Đdman Ocağı ve Üniversiteliler...
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Melikgazi Belediyespor Basketbol takımı hafta sonu kendi evinde Üniversiteliler Spor
takımını 7 sayılık farkla 98-91 mağlup ederek,galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.
Son üç hafta Sivas Gençlik,Trabzon Đdman Ocağı ve Üniversiteliler Spor takımını mağlup
ederek,üst üste üçüncü galibiyetini alan Melikgazi Belediyespor’da hem yönetim hem teknik
heyet hem de oyuncuların yüzü gülüyor.
Son derece istikrarlı bir grafik çizdiklerini belirten Antrenör Nihat Kahraman,”Belediye
Başkanımız ve Onursal Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ın tribüne gelerek izlediği ve
bize büyük moral olan Sivas Gençlikspor maçı da dahil olmak üzere oynadığımız bütün
maçları kazandık. Başkanımız bize büyük şans getirdi ve oyuncularım ile birlikte bize
güvenen insanları mahçup etmemek için çok mücadele ediyoruz.Đnşallah sezon sonunda ilk üç
hedefine ulaşmış ve bir üst gruba yükselmiş bir Melikgazi göreceksiniz” dedi.
Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi B grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, hafta
sonu Hatay deplasmanında karşılaştığı Antakya Belediyespor takımına 3-0 mağlup
olarak,haftayı puansız kapattı.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç’ da yaptığı
açıklamada “Basketbol takımımız bizi sevindirme devam ediyor. Üniversiteliler Spor
karşılaşması takımımızın hedefine ulaşması açısından son derece önemliydi.Bu zorlu sınavı
başarı ile atlattıkları için teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyorum.Ayrıca şehrimizin 5
takımının aynı grupta mücadele ediyor olması ve kendi aralarında oynadıkları karşılaşmaların
centilmenlik içerisinde,tribünleri dolduranlara büyük keyif veren bir oyun ile oynanıyor
olması şehrimiz adına bir güzelliktir.Voleybol takımımızın da en kısa sürede toparlanarak
arzu ettiğimiz puanları alması en büyük dileğimizdir.”dedi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4232.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

KAYĐF’TE ONLAR DA VARDI
Dünya Ticaret Merkezi’nde 3 gün boyunca açtıkları stantlarla binlerce iş başvurusu alan
firmalar çeşitli alanlardaki personel ihtiyaçlarını karşılamış oldular. Fuara katılan firmalardan
Üç Yıldız Kutu, Ezinç Metal ve Memorial Hastanesi’ni biraz tanıyalım.

02 Aralık 2013 Pazartesi 11:46

ÜÇ YILDIZ KUTU
Üç Yıldız Kutu Sanayi ismi ile 1984 yılının şubat ayında iki arkadaş tarafından (Zekeriya
Yozgatlıgil Makine Mühendisi, Erdoğan Öcal Đşletmeci) ilk omurgası oluşturulmuştur. Bir
sonraki yıl 125cm’ lik tüplü oluklu mukavva makinesi ilk ilerlemesi sağlanmıştır.
Elektrik Mühendisi Taner Yıldız'ın da katılımıyla güçlenen şirket, 80'li yılların sonunda
yoluna 145'lik tüplü oluklu mukavva makinesi ile, kiralık işyerlerinde devam etmiştir. 1996
yılında büyük bir açılıma girmiş ve Almanya’dan komple tesis satın alarak, Kayseri de 1.
Organize Sanayii Bölgesi 41. Caddede 8.400m2'lik kapalı alanı ve 17.000m2 toplam alanlı
kendi yerinde fabrikasını kurmuştur.
Özellikle mobilya sektörüne yönelik ambalaj makineleri ithalat edip bu konuda sektöründe
lider konuma geçmiş olup ihracatçı ve büyük kutu kullanan mobilya firmalarına az adetli dahi
olsa hızlı ve kaliteli üretim yaparak onlara en iyi iş partneri olduğunu ispatlamıştır.
2012 yılında ise, halen kurulmakta olan 2,5m enindeki oluklu mukavva hattı devreye alınarak,
müşterilere daha hızlı ve daha kaliteli ürünler ile hizmet edilmesi hedefleniyor
EZĐNÇ METAL
1983 yılından beri güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren Ezinç Metal A.Ş. bugün
itibariyle güneş kollektör üretiminde Türkiye'de lider, Dünya'da ise Üçüncü sıradadır.
Ulusal ve uluslararası dolaşıma uygun, tüm kalite standartlarına sahip olan firma 30 yıllık
tecrübesi ile kullanıcılarına sunduğu ürün kalitesi ve konforu sayesinde uzun yıllar tercih
sebebi haline gelmiştir.
Đmalat ve satışın yanı sıra, danışmanlık ve proje hizmetleri ile Türkiye'de ve yurt dışında
güneş enerji sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlayan firma, Ar-GE yatırımlarına hız
kesmeden devam etmektedir. Firma, takım ve teknoloji takibinin önemini bilmekle beraber,
hizmet içi eğitimin de önemli olduğunun farkındadır.
MEMORĐAL (Kayseri)
Memorial Sağlık Grubu, uluslararası kaliteli sağlık hizmetleri ve mükemmellik standartları ile
Đç Anadolu Bölgesi’nde hizmet veriyor.
Memorial Kayseri Hastanesi saygın ve güçlü akademik kadrosu, alanında uzman doktorları,
bilgi ve birikimlerini yakın ilgi ile birleştiren sağlık personeli, hasta odaklı hizmet anlayışının
yanı sıra; modern mimari tasarıma sahip hasta odaları ve yaşam alanları ile Đç Anadolu
Bölgesi’nin ihtiyacı olan tüm sağlık hizmetini karşılayacak şekilde konumlandırılmıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4233.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Define Avcıları Gözaltına Alındı
Kayseri’de birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen
bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar köyünde birinci derecede arkeolojik sit alanı
olan bölgede kazı yaptıkları belirlenen M.Y.,...
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Kayseri’de birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar köyünde birinci derecede arkeolojik
sit alanı olan bölgede kazı yaptıkları belirlenen M.Y., Y.Ş., R.B. ve A.Ü.’nün jandarma
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Olay yerinde 2 adet kazma, bir adet delici demir, bir adet balyoz, 4 adet demir keski, bir adet
nacak, bir adet kürek, 4 adet eldiven ve kesere el konulduğu kaydedildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların yapılan sorgulamaları sonrasında serbest bırakıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4234.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

‘beni Muhtara Nasıl Şikayet Edersin?’ Dayağı
Kayseri’nin Özvatan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre
Kayseri’nin Özvatan ilçesine bağlı Kavaklı köyünde meydana gelen olayda, D.K.’nın
kendisini muhtara şikayet ettiğini öne sürdüğü N.D....
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Kayseri’nin Özvatan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Özvatan ilçesine bağlı Kavaklı köyünde meydana gelen
olayda, D.K.’nın kendisini muhtara şikayet ettiğini öne sürdüğü N.D. ile tartıştığı öğrenildi.
D.K.’nın ‘Beni muhtara nasıl şikayet edersin?’ diyerek N.D.’yi yumruklayarak dövdüğü
bildirildi.
Olay sonrasında Özvatan Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen N.D.’nin taburcu edildiği, D.K.
hakkında ise soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4235.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Cinsel Đstismar Đddiasına 11 Yıl 5 Ay
Kayseri’de "cinsel istismar" suçundan yargılanan bir kişiye 11 yıl 5 ay hapis cezası verildi.2.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 yaşındaki Ü.G.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla
yargılanan M.Ş.’ye "cinsel istismar" suçundan 8...
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Kayseri’de "cinsel istismar" suçundan yargılanan bir kişiye 11 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 yaşındaki Ü.G.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla
yargılanan M.Ş.’ye "cinsel istismar" suçundan 8 yıl 4 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun
kılmak" suçundan 3 yıl 1 ay olmak üzere toplam 11 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Duruşmada
hazır bulunan M.Ş., kendisine iftira atıldığını söyleyerek savcının mütalaasını kabul etmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4236.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Akraba Cinayeti Davasında 3 Müebbet Kararı
Çıktı
Kayseri’de akrabalar arasında bir kişinin kurşunlanarak öldürülmesi ile sonuçlanan olayın
duruşmasında, tutuklu yargılanan 3 kişiye müebbet hapis cezası verildi.2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Đsmail U.,...
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Kayseri’de akrabalar arasında bir kişinin kurşunlanarak öldürülmesi ile sonuçlanan olayın
duruşmasında, tutuklu yargılanan 3 kişiye müebbet hapis cezası verildi.2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Đsmail U., Erdem U. ve Eldal U.
telekonferans sistemi ile ifade verdi.Baba Đsmail U., “Ben onlarla hasım değil, hısımdım. Beni
eşimden ayırmak için uğraştılar” derken, Erdal Ulutaş ise, “Ben bu suçu işlemedim. Cinayeti
işleyen kişi Almanya caddelerinde geziyor” diye konuştu.Erdem U. ise, “Benim olayla ilgim
yok. Cinayetin olduğu yer ile benim oturduğum yerin mesafesi çok uzak. Ben olay anında
evde oturuyordum” dedi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında baba Đsmail U. ve
oğulları Erdal ile Erdem U.’ya "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
16 Aralık 2012 günü Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana
gelen olayda, Kemal Sarı tabanca ile vurularak öldürülmüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4237.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kocasinan'dan 13 Milyonluk 2 Temizlik Đhalesi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılında yapılacak temizlik hizmetleri için 2
ihale yaptıklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, yaşanabilir bir şehir sunmak için temizlik
hizmetlerini olmazsa olmaz olarak gördüklerine vurgu...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yılında yapılacak temizlik hizmetleri için 2
ihale yaptıklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, yaşanabilir bir şehir sunmak için temizlik
hizmetlerini olmazsa olmaz olarak gördüklerine vurgu yaparak, "Modern ve sağlıklı bir şehir
temiz olmalıdır. Kayseri’nin öncelikle ve özellikle temiz olması için 2014 yılı temizlik
hizmetlerine 13 milyon lira bütçe ayırdık” dedi.Rutin temizlik hizmetlerinin aksatılmadan
yerine getirildiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, ”Temizlik ihmale gelmez. Temizlik
hizmetlerinin kalitesini daha da artırmak için temizlik personelinin vasfına göre 2 ayrı ihale
yaptık. 401 vasıfsız eleman ve 121 kişilik vasıflı eleman kiraladık. Yeni bir eleman alımı
olmadı, sadece kiraladık. Zaten bu işleri yapan elemanlar vardı, bunlar ihaleyi alan şirketin
kadrosunda görev yapacak. Temiz Kayseri'yi oluştururken 522 kişiye de istihdam sağlamış
olduk” ifadelerini kullandı.Đhale Komisyonu Başkanı Mustafa Haspaylan, Kocasinan
Belediyesi sınırları içindeki cadde ve sokakların temizlenmesi, park ve bahçelerin bakımıyla
ilgili vasıflı ve vasıfsız personel hizmet alım ihalesi yaptıklarını hatırlatarak, "Đhalemiz 1
Ocak 2014- 31 Aralık 2014 arasında geçerlidir. Hayırlı olsun” dedi..Haspaylan, yaklaşık
maliyeti 3,8 milyon lira olan ilk temizlik ihalesine katılan 8 firma; 3,6 milyon ile 3,1 milyon
lira arasında teklif verirken yaklaşık maliyeti 9,1 milyon lira olan ikinci temizlik ihalesine
katılan 2 firmanın 8,5 milyon lira ve 8,9 milyon liralık teklif verdiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4238.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri’de Yangın Paniği
Kayseri’de bir binanın 8. katındaki dairenin oturma odasında yangın çıktı. Yangında annesine
bir şey olduğunu zannedip okuldan koşarak gelen bir çocuğu annesi sakinleştirdi.Kayseri’nin
Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi...
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Kayseri’de bir binanın 8. katındaki dairenin oturma odasında yangın çıktı. Yangında annesine
bir şey olduğunu zannedip okuldan koşarak gelen bir çocuğu annesi sakinleştirdi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi Eren Sokak Manolya Sitesi
B Blok 8. katta bulunan dairede yangın çıktı. Oturma odasında çıkan yangın nedeniyle itfaiye
ve polis ekipleri tarafından bina tahliye edildi. Binanın tahliyesi sırasında bazı vatandaşlar
gözyaşlarına hakim olamazken, bir anne battaniyeye sardığı bebeği ile apar topar binanın
sığınağına koştu.
Yangını haber alan bazı vatandaşlar da yakınlarından haber alabilmek için olay yerine akın
etti.
Oturma odasındaki yangın büyümeden söndürülürken, binada yapılan kontrollerde yangının
çıktığı katta bulunan bir dairede hamile olduğu öğrenilen bir kadın fark edildi. Polis ekipleri
tarafından bulunan kadın için sağlık ekipleri çağrıldı.
Yangının söndürülmesi sonrasında bina sakinleri rahat bir nefes alırken, oturdukları binada
yangın çıktığını haber alan bir öğrenci, gözyaşları içinde eve koştu. Annesine bir şey
olmasından endişelenen öğrenciyi annesi, “Benim bir şeyim yok oğlum” diye sarılarak
sakinleştirdi.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4239.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım:
Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, 2014 Mart ayında yapılacak olan seçimlerde aday
adayı olduğunu belirterek, “Rıfat Yıldırım kesinlikle 10 aday arkadaşı ile yarışmıyor. Rıfat
Yıldırım kendisi ile yarışıyor” dedi.“Bardağın...
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Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, 2014 Mart ayında yapılacak olan seçimlerde aday
adayı olduğunu belirterek, “Rıfat Yıldırım kesinlikle 10 aday arkadaşı ile yarışmıyor. Rıfat
Yıldırım kendisi ile yarışıyor” dedi.
“Bardağın hep dolu tarafına bakarım. Partimiz başarı istiyor, Talas başarılı mı? Rıfat
Yıldırım’ın kamuoyu desteğinde bir sıkıntısı var mı? Yok. Bu çalışmayı ve bu başarıyı benim
teşkilatım yerinde görüyor. Halkın tepkisini ve yaklaşımlarını yerinde görüyor. Bütün bu artı
kriterlerle bakıldığında bütün bu çalışmalarımızı bütün gönüldaşlarımız görüyor. O zaman
hakkaniyetli ve vicdani davranmak vardır” diyen Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım,
“Niye 11 aday olduğunu aday olan arkadaşlara sormak lazım. Onlara bir şey demem. Allah’ın
razı olmadığı bir fiil vardır. Ne diyor iki cihanın sevgilisi, ‘Emekte alın teri kurumadan
karşılığını verin’ diyor. Peygamberin razı olmadığına Allah razı olmaz. Bizler cüzi irademizle
ülkenin kaderine, gidişatına yön vermeye çalışanların çok ağır veballeri olduğunu
unutmamalıyız. O nedenle kamu vicdanını yaralayacak bir uygulama olacağını ben
düşünmüyorum. Asla ve asla mahkeme kadının mülkü değildir. Bunu bir makam, koltuk

vesaire hiç böyle düşünmemek lazım. Bize görev nasip olursa bir 5 yıl daha yapacağız. 10
yılda nereye gelmiş olan bir Talas’ı 5 yıl sonra Mardin’den daha iyi bir, Safranbolu’dan daha
iyi bir turizm şehri olduğunu göreceğiz” dedi.
Başkan Yıldırım, “Eko turizme hiç girmedik, hava sporlarına girmedik kültürel çalışmalara
girmedik. Şimdi tam bir modern kültür ve turizm şehri olacak bir Talas bu ivmeyle de devam
ettirilebilir. Partimiz aday etse de seçileceğimizin toplumsal karşılığında hiçbir sıkıntımız yok.
Ama her şey nasiptir. Biz kadere inanan insanlarız. Kıymetli emeklerin ortaya gelmesi
partimizin temel prensibi. Şehirleri marka şehir yapmak AK Parti’nin temel prensibiydi. Biz
Talas’ı marka şehir yaptık. Hep ‘Biz’ diye konuşmak benim yaşam felsefemdir. Rıfat
Yıldırım 10 yılda 5 gün izin yaptım. 3 gün geçen yıl, 2 gün bu yıl” ifadesinde bulunarak şu
şekilde konuştu:
“Bütün bu çalışmalarda emeği geçen mesai arkadaşlarım başta olmak üzere, gönüldaşlarımız,
milletvekillerimiz, Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, metropolde Bekir ağabey ve
Memduh Başkanımız olmak üzere, ben her kimi, vilayetimizin, kaymakamlığımızın şehrin
gelişmesine katkıda bulunanlardan Allah razı olsun. Özellikle aileme teşekkür ediyorum. Bu
görevlerdeki insanların ailesinin fedakarlığının karşılığı yoktur. O açıdan bizler hizmet için
varız. AK Parti’nin misyonu gereği hizmet ettik. Ben şahsen önce AK Parti ilçe teşkilatına
gidip istişare ettikten sonra aday adaylığımı açıkladım. Arkadaşlar benden dolayı bir sıkıntı
var mı? Benim aday olmam halinde bir sıkıntı yaşar mısınız? Diye açık açık konuştuk. ‘Yok
başkanım’ dediler. Ondan sonra yola çıktık. Aday adayı arkadaşlarımız da yola çıktı kendi
düşüncelerini ifade ettiler. Demokrasinin gereği budur. Ama şuna dikkat etmek lazım. AK
Parti’nin ve Genel Başkanımızın çizdiği misyona biz halel getirecek bir icraat yapmadık. Bu
sayının kaç olduğu da önemli değildir. Bu sayının sonuçta Rıfat Yıldırım kesinlikle ve
kesinlikle 10 aday adayı arkadaşı ile yarışmıyor. Rıfat Yıldırım kendisi ile yarışıyor. Rıfat
Yıldırım’ın yapması gereken bu. 10 yıldır yaptığı ve neticesi ortada. Yani biz kendimizi ifade
ve ispat edecek değiliz. Allah hakkımızda hayırlısını versin.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4240.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Büyükşehir Đtfaiyesi'nden Güvenlik Eğitimi
Büyükşehir Belediyesi Đtfaiyesi "Yangın Güvenlik Önlemleri" eğitimlerini sürdürüyor. Son
olarak Kız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere teorik ve
uygulamalı eğitim verildi.Okul, işyeri gibi kalabalık yerlerde...
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Büyükşehir Belediyesi Đtfaiyesi "Yangın Güvenlik Önlemleri" eğitimlerini sürdürüyor. Son
olarak Kız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere teorik ve
uygulamalı eğitim verildi.

Okul, işyeri gibi kalabalık yerlerde yangına karşı hassasiyeti artırmayı ve yangın söndürme
tekniklerinin toplumun tüm kesimlerince bilinmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi
Đtfaiyesi, eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Kız Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi'nde "Yangın Güvenlik Uygulamaları" eğitimi yapıldı.
Öğretmen ve öğrencilere önce teorik eğitim verilerek yangın anında yapılması gerekenler
anlatıldı. Daha sonra okul bahçesinde ateş yakılarak yangına müdahale uygulamalı olarak
gösterildi. Öğretmen ve öğrenciler yangın söndürme tüpü kullanarak yangına müdahale
konusunda tecrübe edinmiş oldular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4241.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Zerid Ve Anadolu Sakatlar Derneği Basın
Açıklaması Yaptı
Zihinsel Engellilerin Eğitimi Rehabilitasyonu ve Đstihdamı Derneği (ZERĐD) ile Anadolu
Sakatlar Derneği Dünya Engelliler günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.Kayseri’de
Dünya Engelliler günü dolayısıyla Anadolu Sakatlar Derneği...

03 Aralık 2013 Salı 12:38

Zihinsel Engellilerin Eğitimi Rehabilitasyonu ve Đstihdamı Derneği (ZERĐD) ile Anadolu
Sakatlar Derneği Dünya Engelliler günü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.
Kayseri’de Dünya Engelliler günü dolayısıyla Anadolu Sakatlar Derneği ile ZERĐD basın
açıklaması yaptı. Engellilerinde katıldığı basın açıklamasına polisler de gün dolayısıyla
engelli vatandaşlara kırmızı karanfil dağıttı.
ZERĐD Kayseri Dernek Başkanı Hasan Aykülteli “Türkiye nüfusunun yüzde 12.29’una denk
gelen 8.5 milyon engelli var. 3 Aralık günü toplumumuzda vatandaşlarımızın sorunlarından
ve nasıl yaşadıklarından haberi dahi olmadığının sayısı on binleri aşan engelli vatandaşlarımız
yaşamaktadır. Engelli gruplar içinde en şanssız olanı da zihinsel engellilerdir. Zihinsel
engelliler bir ömür boyunca yardıma muhtaç halde yaşamak zorundadır” dedi.
Aykülteli “Engellilerin eğitim imkânları açısından karşılaştıkları daha sonra istihdamları
açısından da sorun yaratması dikkat çekicidir. Engelli çocuklar okul öncesi eğitim almalıdır.
Ayrıca yetişkin engelliler için örgün ve yaygın eğitim bir hayli kısıtlıdır. Öncelikle örgün
eğitim içerisinde ilköğretimden sonra liselerde özel eğitim sınıflarının il ve ilçelerde açılması
engellinin ikamet ettiği yerde eğitimini tamamlamalıdır” diye konuştu.
“Engelli vatandaşlar için en önemli sorunların başında Đstihdam gelmektedir. Her beş
engelliden biri yüzde 21,7 iş piyasasında yer almaktadır. Engellilerin iş piyasasına
katılmasının bu kadar düşük olmasının nedeni eğitimli bir meslek sahibi engellinin azlığıdır”
diye konuşan Aykülteli “ toplumun engelli kişilere karşı ön yargılı bakışı, ulaşabilirlik
sorunları, iş yerinde uygun ortamın yer almaması ve iş yerine teşvik ve cezanın etkin
işlenmemesidir” ifadesinde bulundu.

Anadolu Sakatlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Kılıç ise yaptığı açıklamasında
“Burada toplanmamızın nedeni 3 Aralık Dünya Engelliler günüdür. Keşke dünyada ve
ülkemizde engelli kardeşlerimiz olmasa da bizde böyle bir günü kutlamak zorunda kalmazsak,
ama maalesef sadece ülkemizde her zaman dile getirdiğimiz gibi 8.5 milyon engelli var. Bir
ailede bir engelli varsa o ailenin hepsini bu durum ilgilendiriyor, bu 8.5 milyon kişiyi 4, 5 kişi
ile çarptığımızı düşününce ortaya ne denli büyük bir kitlenin ortaya çıktığını görüyorsunuz”
dedi.
Kılıç “Her ay erişebilirlikle ilgili mimari engellerin kaldırılması için eğitimler veriliyor. Bu
konusunda bilgi veren oturduğu yerden yazıyor fakat uygulamaya gelince bu engelliye
yansımıyor. Erişebilirlik konusunda böyle giderse bir 8 yıl bir 18 yıl daha uzayacaktır” diye
konuştu
Yapılan açıklama sonrasında engelliler polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4242.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Dershanelerin Umudu, Cumhurbaşkanı Gül
Serhat Dershaneleri Kayseri Müdürü Mehmet Havesli, uzun süredir ülke gündemini dershane,
etüt eğitim merkezleri ve çeşitli kursların kapatılma çalışmalarının belirlediğini ifade ederek,
''Her alanda özel teşebbüslerin desteklendiği...
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Serhat Dershaneleri Kayseri Müdürü Mehmet Havesli, uzun süredir ülke gündemini dershane,
etüt eğitim merkezleri ve çeşitli kursların kapatılma çalışmalarının belirlediğini ifade ederek,
''Her alanda özel teşebbüslerin desteklendiği ülkemizde, dershane, etüt eğitim merkezi ve
çeşitli kurslara yapılan bu müdahaleyi yerinde bulmadığımızı huzurlarınızda yineliyoruz.
Bizler, kırsalda ya da varoşlarda oturup dershanelerle geleceğe ümitle bakan bir neslin
kaybolmasına sebep olacak dayatmadan vazgeçilmesini istiyoruz'' dedi.
Kayseri'de eğitim hizmeti veren 30 dershane adına, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans
Salonu'nda bir basın açıklaması yapan Serhat Dershaneleri Kayseri Müdürü Mehmet Havesli,
dershanelerin kapatılması ya da dönüştürülmesi konusunun paydaşlarla tekrar görüşülecek
olmasının kendilerini ümitlendirdiğini, ancak bu süreçte hiç beklemedikleri ve istemedikleri
şeyler yaşandığını, bürokratların paydaşlarla yaptığı toplantıların 'ikna odası' mantığından
öteye geçemediğini bildirdi.
Açıklamasında, ''Keşke bu toplantılar basına hatta halka açık olsaydı, keşke kararları verilmiş
bu uygulama, katılımcılara kabul ettirilmeye zorlanmasaydı. Keşke söz oyunlarıyla 'kapatma
yok, dönüşüm var' denilmeseydi. Keşke, yüzde 75 böyle istiyor fikri sabitesiyle yola
çıkılmasaydı. Keşke ülkemizin bilim adamlarıvla akademisyenleriyle konu müzakere
edilseydi. Her alanda özel teşebbüslerin desteklendiği ülkemizde dershane, etüt eğitim

merkezi ve çeşitli kurslara yapılan bu müdahaleyi yerinde bulmadığımızı huzurlarınızda
yineliyoruz'' ifadelerini kullanan Havesli, şöyle devam etti:
''Bizler, hayalleri olan gençlerimizin geleceğinin karartılmasını istemiyoruz. Bizler, kırsalda
ya da varoşlarda oturup dershanelerle geleceğe ümitle bakan bir neslin kaybolmasına sebep
olacak dayatmadan vazgeçilmesini istiyoruz. 21. asırda öğrenci ve velilere kendi geleceklerini
planlarken, bir sınırlama getirmek, bir tahdit koymak çağın ruhuna uymamaktadır.
Şu an huzurlarınızda, sesimizi duyurma adına son bir ümit olarak hemşehrimiz,
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'e seslenmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız,
ülkemizin tam demokrasiye geçti denildiği günlerde değişik problemler ortaya çıktı.
Toplumumuzda yer yer tansiyon yükseldi. Her defasında demokratik söylemleriniz oldu.
Yürekleri ferahlandırdınız. Hatta yıllardır halka kapalı olan köşkün kapılarını her kesime
açtınız. Onları dinlediniz ve düşüncelerine önem verdiniz. Bugünlerde de ülkemizin kanayan
yarası olan eğitimimiz ve sektörümüzle ilgili zat-ı alilerinizden benzer açıklamalar talep
ediyoruz. Hatta Çankaya Köşkü'nün kapılarını bu fedakar eğitimcilere de açıp onları
dinleyeceğinizden eminiz. Toplumumuz ve de özellikle eğitim camiamızdaki bu kaosu her
zamanki yaklaşımlarınızla çözüme kavuşturacağınız konusunda size olan güvenimiz tamdır.''
Havesli, günlerdir sorulmasına rağmen, tatminkar cevap alınamayan bazı soruları tekrarlamak
istediklerini de ifade ederek, ''Türkiye'de eğitimin derslik, nitelik, öğretmen açığı ile
uyuşturucu, alkol ve şiddet gibi daha ciddi sorunları varken, ilk yapılacak iş, dershaneleri
kapatmak mı olmalıdır? Özel Dershaneler Birliği açıkladı. 3 bin 858 dershaneden sadece
yüzde 5'i dönüşüme uygun. Geriye kalan yüzde 95'in ve buralarda istihdam edilen öğretmen
ve çalışanların akıbeti ne olacak? 250 binden fazla öğretmen adayı atanmayı bekliyor. Bir
televizyon programında bu rakam 310 bin olarak net bir biçimde açıklandı. Hal böyleyken
bile devlet atama yapamazken, 50 binden fazla dershane öğretmeni nasıl kamuya alınacak?''
şeklinde konuştu.
Havesli sözlerini, ''Şunun da bilinmesini isteriz ki öğretmenlerimizdeki bu eğitim aşkı var
oldukça, bizler için yeryüzü bir dershane olacaktır'' ifadeleriyle tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4243.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayserispor’da Karabük Maçı Hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak
olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. Kayserispor Teknik Direktörü Robert
Prosinecki, “Deplasmandan iyi bir sonuçla döneceğiz” dedi.Kulüp...
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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak
olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. Kayserispor Teknik Direktörü Robert
Prosinecki, “Deplasmandan iyi bir sonuçla döneceğiz” dedi.
Kulüp Tesisleri’nde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman yapan
futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı. Hazırlıklar hakkında bilgiler
veren Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, takımın rayına oturduğunu söyledi.
Karabükspor’un iyi bir takım olduğunun altını çizen Prosinecki, “Bildiğiniz gibi Pazar günü
Karabük deplasmanına gideceğiz. Son lig maçında Karabük de berabere kaldı. Organize bir
takım, güçlü bir takım. Đyi oyunculardan kurulu güçlü bir takım ve iyi futbol oynamaya
çalışan bir takım. O yüzden zor olacaktır ama bizim kendi içimizde bulunduğumuz durum
itibari ile son 2 haftadır iyi futbol oynuyoruz. Takım daha da rayına oturdu. Takım halinde
grup halinde iyi bir takım görüntüsü vermeye başladık. Rize maçını iyi bir futbolla kazandık.
Akhisar maçında da iyi futbol oynamamıza rağmen, eksik oynamamıza rağmen rakipten çok
daha gol pozisyonuna girmemize rağmen maalesef 3 puanı hanemize yazdıramadık. Ama
takım iyi bir raya oturdu. Eminim ki Karabük maçında da iyi bir performans gösterip oradan
da iyi bir sonuçla döneceğiz” ifadelerini kullandı.
Kayserispor, 8 Aralık Pazar günü saat 16:00’da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı
karşıya gelecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4244.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri’de Silahlı Suç Örgütü Operasyonu
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına
alınan 9 kişi tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına
alınan 9 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ay boyunca yaptığı çalışmalarda örgüt yöneticisi
olan A.T.’nin haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurduğu ve bu
amaçla, çok sayıda silahlı kasten yaralama, işyeri kurşunlama, tehdit, nitelikli yağma gibi
eylemler gerçekleştirdiğinin belirlendiği bildirildi.
A.T.’nin, olayları üçüncü şahısların üstlenmesini sağlayarak soruşturmalardan kendilerini
soyutlandırdıkları, devam eden soruşturmalarda, suç örgütünün, 2 vatandaşı tabanca ile
yaraladıkları, bir vatandaşın işyerini tabanca ve pompalı tüfeklerle kurşunladıkları kaydedildi.
Açıklamada, suç örgütünü oluşturan şahısların tamamına yakının “Adam Öldürme, kasten
yaralama, Silahla Tehdit, 6136 SKM, Yaralama, Birden fazla kişi ile tehdit, Korku, Kaygı
veya Panik Yaratabilecek tarzda Silahla Ateş Etme, Müessir Fiil, Mala Zarar Verme, Kasten
Öldürme, Hakaret” suçlarından haklarında soruşturma yapılan şahıslar olduğu bildirildi.
Örgüt üyelerinden olan E.D’nin “Kasten Öldürme ve Yaralama”, E.K.’nin “Kasten Yaralama”
Ö.U.’nun “Özel Belgede Sahtecilik” suçundan arandığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden örgüt yöneticisi A.T. ile örgüt üyeleri Đ.H., S.B. ve Ö.D.’nin soruşturma konu
edilen eylemlerden ötürü halen cezaevinde tutuklu oldukları, diğer şahıslara yönelik
gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan örgüt üyeleri E.K., E.D., Ö.U., M.B., Ö.T. ile
birlikte toplam 9 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4245.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Pankartlara Standart Geldi
Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait pankart asım yerleri
yenilendi.Daha estetik ve kullanışlı hale getirilen 23 noktadaki pankart asım yerlerine asılacak
olan pankart ve dövizler için de standart getirildi. Buna göre...
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Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait pankart asım yerleri
yenilendi. Daha estetik ve kullanışlı hale getirilen 23 noktadaki pankart asım yerlerine
asılacak olan pankart ve dövizler için de standart getirildi. Buna göre 1 metre yüksekliğinde 5
metre eninde olacak pankartların çevresine de asım için kapsül konulması gerekiyor.Pankart
yapan veya yaptıranların, ip ve sopa gibi görüntü kirliliği oluşturan unsurların da kaldırıldığı
bu yeni sisteme göre pankart yaptırmaları gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4246.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Melikşah Goalball Turnuvası Sona Erdi
Melikşah Üniversitesi tarafından Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen 'Melikşah
Üniversitesi Goalball Turnuvası', üniversitenin spor salonunda oynanan final maçı ile sona
erdi. Final maçını, Kayseri Valisi Orhan Düzgün de izledi.Melikşah...
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Melikşah Üniversitesi tarafından Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen 'Melikşah
Üniversitesi Goalball Turnuvası', üniversitenin spor salonunda oynanan final maçı ile sona
erdi. Final maçını, Kayseri Valisi Orhan Düzgün de izledi. Melikşah Üniversitesi Spor
Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Melikşah Üniversitesi Goalball takımı ile Manisa Görme
Engelliler Spor Kulübü takımı karşı karşıya geldi. Görme engelliler ile gözlerine takılan
gözlükle görmeleri engellenen ve 3'er kişilik takımlar halinde oynanan Goalball turnuvası
final maçında, Melikşah Üniversitesi Goalball takımı rakibine üstünlük sağlayarak turnuvanın
birinciliğini aldı. Finalde yenilen Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Konya Meram
Görme Engelliler Spor Kulübü takımı ise üçüncü oldu. Final maçını, Melikşah Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Đl Müdürü Murat
Eskici ile birlikte izleyen Kayseri Valisi Orhan Düzgün, turnuvanın birincisi Melikşah
Üniversitesi Goalball takımına madalyalarını ve kupayı verdi. Turnuvanın ikincisi Manisa
Görme Engelliler Spor Kulübü takımına madalya ve kupasını Rektör Prof. Dr. Mahmut
Dursun Mat, turnuva üçüncüsü Konya Meram Görme Engelliler Spor Kulübü takımına ise
Hacılar Kaymakamı Yasemin Çetinkaya verdi. Turnuva ödül töreninin ardından, hatıra
fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4247.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

'çöp' Dünyaya Yayıldı
Yönetmenliğini Burak Türten'in üstlendiği 'Çöp' isimli belgesel, Türkiye ve Avrupa'nın
ardından Orta Doğu'yu da fethetti.Đran'ın başkenti Tahran'da bulunan Milad Tower'da
düzenlenen ödül törenine yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı....
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Yönetmenliğini Burak Türten'in üstlendiği 'Çöp' isimli belgesel, Türkiye ve Avrupa'nın
ardından Orta Doğu'yu da fethetti. Đran'ın başkenti Tahran'da bulunan Milad Tower'da
düzenlenen ödül törenine yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Tahran Belediye Başkanı ve üst
düzey bürokratların da hazır bulunduğu ödül törenine, Đran sinemasının önemli isimleri
katıldı. Yönetmenliğini Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Burak Türten'in üstlendiği 'Çöp'
belgeseli Butterflies of City Film Festivali'nde 'Profesyonel Kategori-En Đyi Belgesel Film
Ödülü'ne layık görüldü. Yönetmenliğini Türten'in yaptığı belgesel, Fransa'da 17. Uluslararası
Akdeniz Belgesel Film Festivali'nde kendi kategorisinde aldığı 'en iyi belgesel film' ödülünün
ardından Đran'dan da ödül alarak ödül sayısını 11'e çıkardı. Đran Kültür Bakanlığı, Milad
Tehran Tower ve Tahran Belediyesi’nin desteklediği festival, 2 gün süren etkinliklerin
ardından ödül kazanan yönetmenlere plaket verilmesi ile son buldu. Festivalin Türkiye’deki
etkinlikleri ise Kadıköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Ali Đhsan
Varol’un üstlendiği festivalde, Türkiye’den yönetmen ve belgesel yapımcıları Ertuğrul
Karslıoğlu ile Hasan Özgen’in yanı sıra Đran’dan da çok sayıda yönetmen ve yazar seçici
kurulda bulundu. Festivalin açılış konuşmasını Đranlı ünlü yönetmen Abolfazl Jalili yaptı.

Jalili, çocukların kendi dünyasında çok farklı bir yeri olduğunu belirterek böylesine anlamlı
bir organizasyona gönüllü olarak katıldığını kaydetti. Türkiye ve Avrupa’da kazandığı
ödüllerin ardından Đran’daki bu ödülle birlikte, katıldığı ikinci yurt dışı festivalinden de ödülle
dönen “Çöp” belgeseli, Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi’ni tekrar gururlandırdı. Ödülü
film ekibi ve çöp işçileri adına aldığını kaydeden Yynetmen Burak Türten, başta filmin
danışmanı Doç. Dr. Gürhan Topçu olmak üzere, ERÜ Đletişim Fakültesi’nin tüm
akademisyenlerine teşekkür ederek festival jüri üyelerine şükranlarını sundu. 'Çöp'
belgeselinin aldığı ödüller ise şu şekilde:
"8. Uluslararası Kar Film Festivali, En Đyi 2. Belgesel Ödülü, 2. Doğa Filmleri Yarışması, En
Đyi Film Ödülü, 10. Ulusal Kısa Film Festivali, En Đyi Belgesel Film Ödülü, 5. Đnönü
Üniversitesi Kısa Film Festivali, Jüri Özel Ödülü, Uluslararası Göç Sempozyumu Uluslararası
Kısa Film Yarışması, En Đyi 2. Film Ödülü, 2. Uluslararası Eskişehir Kral Midas Kısa Film
Festivali, Belgesel Dal, Birincilik Ödülü, 7. Datça Altın Badem Sinema ve Kültür Festivali,
En Đyi 2. Belgesel Ödülü, HAK-ĐŞ Emeğe Saygı Kısa Film Yarışması, En Đyi 3. Film Ödülü,
24. Uluslararası Đstanbul Kısa Film Festivali, En Đyi Belgesel Film Ödülü, 17. International
Mediterranean Documentary Film Festivali (Fransa, Marsilya), En Đyi Belgesel Film Ödülü,
Butterflies of City Film Festival (Đran / Tahran), Belgesel Dal, En Đyi Belgesel Film Ödülü."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4248.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Buzlanmaya Karşı 3 Bin Ton Tuz Alındı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, uzun ve sert geçen kış aylarında yollarda
olabilecek buzlanmayı önlemek amacı ile kar tuzu satın alındığını söyledi.Her yıl seri, şehir
içerisinde güvenli ve sorunsuz bir ulaşım ağını...

03 Aralık 2013 Salı 15:26

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, uzun ve sert geçen kış aylarında yollarda
olabilecek buzlanmayı önlemek amacı ile kar tuzu satın alındığını söyledi. Her yıl seri, şehir
içerisinde güvenli ve sorunsuz bir ulaşım ağını gerçekleştirmek için kar tuzu alınarak yollara
serpildiğini ve buzlanmanın önlendiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, kar tuzunun
yapılan ihaleler ile etap etap olarak temizlik işleri garajında yer alan alanda stoklandığını
kaydetti. Kar yağışı ile önce karların yollardan temizlendiğini ancak olabilecek buzlanmaya
karşın da yolları tuz serpme aracı ile yollarda buzlanmayı önlediklerini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç “Özellikle şehir içerisinde yolların 24 saat açık ve kesintisiz ulaşım için
çalışıyoruz. Eğimli yollar köprü ve kavşak girişleri ile okul, hastane gibi kurumların yollarını
24 saat açık bulunduruyoruz. Bu çalışmalar için ekipler oluşturuldu ve görev çizelgeleri
yapıldı. Bu yönden ilçe sınırları içerisinde yapılan çalışma 81 mahallenin yollarında greyder
ve tuzlama araçları 24 saat esasına göre görevlendirildi” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, kar yağışlı günlerde sürücüleri dikkatli olmaya davet ederken,
özellikle okul yolu güzergâhlarında hız yapmamalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih
etmelerini tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4249.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

ĐLK 500 BÜYÜK SANAYĐ KURULUŞU
2012 Yılı Verilerine Göre Đso Đlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketinde Yer Alan Kayserili
Firmalar
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2012 Yılı Verilerine Göre Đso Đlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Anketinde Yer Alan Firmalar
FĐRMA ADI
HES HACILAR ELEKTRĐK SAN. VE TĐC. A.Ş.
BOYTAŞ MOBĐLYA SAN. VE TĐC. A.Ş.
KAYSERĐ ŞEKER FABRĐKASI A.Ş.
MERKEZ ÇELĐK SAN. VE TĐC. A.Ş.
HAS ÇELĐK VE HALAT SAN. TĐC. A.Ş
ORTA ANADOLU TĐC. VE SAN. ĐŞL. T.A.Ş.
BOYTEKS TEKSTĐL SAN. VE TĐC. A.Ş.
BOYÇELĐK METAL SAN. VE TĐC. A.Ş
ĐSTĐKBAL MOBĐLYA SAN. VE TĐC. A.Ş.
KUMTEL DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI PLASTĐK SAN. VE TĐC. A.Ş.
ERBOSAN ERCĐYAS BORU SAN. VE TĐC. A.Ş.
FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TĐC. A.Ş.
MEGA METAL SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4252.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Çarpıntı Tedavisinde Đlaç Yerine Radyofrekans
Ablasyon
Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ilaçsız
çarpıntı tedavisi hakkında bilgi verdi.Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden
Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, "Çarpıntı anında sıklıkla...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ilaçsız
çarpıntı tedavisi hakkında bilgi verdi.
Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol,
"Çarpıntı anında sıklıkla kalp hızında da artış vardır ve bu artış “taşikardi” olarak
adlandırılmaktadır. Çarpıntı, organik ve psikojenik nedenlerle meydana gelebilir. Önlenebilir
bir sebebi yok ise çarpıntı kalıcı ve tedavisi de zorunlu hale gelmektedir. Bu noktada ilaç
yaklaşımlarının yeterince tedavi edici olmadığı görülmektedir. Ayrıca uzun yıllar ilaç
kullanma gerekliliği yan etkiler açısından düşünüldüğünde istenilmeyen bir durum olarak
ortaya çıkmaktadır. Đlaç yaklaşımının taşıdığı bu olumsuzluklar “ablasyon” tedavisi ile
ortadan kaldırılmaktadır" dedi.Eryol, "Kalıcı çarpıntısı olan hastaların kalbinde bu şikâyete
sebep olacak, ölü doku, ilave elektriksel yollar gibi yapısal bozukluklar mevcuttur; bunlar ya
sonradan kazanılmış ya da doğumsal olarak gelişmişlerdir. Bu yapısal bozuklukların
saptanması ve tedavisi, çarpıntı nedenini de ortadan kaldırmakta ve aynı zamanda da
çarpıntıyı tedavi edici özellik taşımaktadır. Bu yöntemle öncelikle elektrofizyolojik çalışma
yapılarak çarpıntı nedeni olabilecek patolojik oluşumların yeri saptanmaktadır. Hemen
sonrasında ise yüksek frekanslı ses dalgaları ile ısıtılarak bu oluşumlar tahrip edilmektedir. Bu
işlem “Radyofrekans Ablasyon” olarak adlandırılmaktadır" diyerek şu şekilde konuştu:
"Đşlem yaklaşık 30 dakika ila 1.5 saat arasında sürmektedir. Ağrısız bir işlem olduğu için kalp
içine kasık damarları üzerinden ulaşılıp sadece lokal anestezi kullanılmaktadır. Đşlem başarısı,
çarpıntı türüne göre değişmekle birlikte %90 -100 civarında seyretmektedir. Örneğin; acil
poliklinikte sık karşılaşılan ve “PAT” olarak bilinen, aniden başlayan, belirli bir süre devam
ettikten sonra kendiliğinden veya acilde ilaç uygulanması ile aniden sonlanan dar QRS
çarpıntılarda (supraventriküler taşikardi) işlem başarısı % 98-100 civarında olup, oldukça
yüksektir. Ablasyon işlemi her türlü çarpıntının tedavisinde başarıyla kullanılıp ilaç tedavisine
olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.Son zamanlarda atriyal fibrilasyon denilen, ritmin hem
hızlı, hem de düzensizi olduğu çarpıntı türünde radyofreakans ablasyon yöntemine alternatif
olarak “kriyobalon ablasyon” (soğutarak dondurma tedavisi) yöntemi geliştirilmiş olup, başarı
ile uygulanmaktadır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4253.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Engelliler Moral Gecesinde Buluştu
Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Kayseri Şubesi tarafından ‘Moral gecesi’
düzenlendi.Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen geceye, engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Görmeyenler kültür...

04 Aralık 2013 Çarşamba 11:28

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Kayseri Şubesi tarafından ‘Moral gecesi’
düzenlendi.
Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen geceye, engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen
etkinlik hakkında bilgiler veren Görmeyenler kültür ve Birleşme Derneği Genel Başkanı
Mehmet Yüksel, engelli vatandaşlara moral vermek için gece düzenlediklerini söyledi.
Yüksel, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla böyle bir gece düzenledik. Bugün
protokol konuşmalarının olduğu ve ses sanatçılarımızın engelli arkadaşlarımızı eğlendirdiği
bir gece oldu. Engelli kardeşlerimizin ve Kayseri halkının kaynaşması, engelli ailelerimizin
bir araya gelmesi anlamında çok önemli bir program. Özellikle Kayseri halkı ile engellilerin
bir araya gelip tanışması, aileleri bir araya gelerek tanışması çok önemli” ifadelerini kullandı.
Gecede, yerel sanatçılar tarafından konserde verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4254.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Ekmeklerini Bataklıktan Kazanıyorlar
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasında ve Sultan Sazlığı Milli Parkı
civarındaki köylerde 150-200 kişi, ekmeğini bataklıkta yetişen kamışları biçerek
kazanıyor.Sultan Sazlığı Milli Parkı içerisinde yetişen yıllık...
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Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasında ve Sultan Sazlığı Milli Parkı
civarındaki köylerde 150-200 kişi, ekmeğini bataklıkta yetişen kamışları biçerek kazanıyor.

Sultan Sazlığı Milli Parkı içerisinde yetişen yıllık otsu bitkilerden olan kamış, kındıra ve diğer
otsu bitkiler, her yıl kasım-aralık aylarında biçilerek ekonomiye kazandırılırken, doğal
yaşama da destek sağlanıyor.
Kamış ihracatı yapan Mehmet Tuna, sadece kendi firmalarına önceki yıllarda 380 müstahsilin
kamış sattığını ancak son yıllarda işin zorluğu nedeniyle bu işi papan kişi sayısında azalma
olduğunu söyledi.
Kamış ve sazlık ürünlerine her geçen gün taleplerin arttığını ve artık yapı sektöründe de
strafor yerine yapı malzemesi kamış bloklar kullanıldığını söyleyen Tuna, “Ülkemizde yaygın
olarak kullanılan straforun sağlık açısından zararı nedeniyle Hollanda ile Almanya'da
yasaklanmasından sonra yeni arayışlar içerisine giren şirketler, ısı yalıtım malzemesi olarak
kullanılan kamış plakaları öneriyor” dedi.
Tuna, ısı yalıtımında verim elde edilmesinden dolayı kamışın Avrupa’da yaygın olarak
Đrlanda, Đngiltere, Danimarka, Almanya ve Hollanda'da kullanıldığını belirterek Develi’den
yaklaşık 100 TIR kamışın yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.
Sazlıkta kendilerine ait bölgelerde Milli Parklar'dan aldıkları izinler sonrasında saz kesimi
yaparak ekmeğini kazanan Muammer Köroğlu, eşi ile birlikte sazlıkta çalıştığını söyleyerek,
“Çocuklarıma bu işi tavsiye etmem” diye konuştu.
Kasım ayında çalışmalara başladıklarını söyleyen Abdil Yalçın ise yağışlı günlerde ve çok
soğuk havalarda suların buz tutması nedeniyle çalışamadıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4255.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kahed Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep
Sağlam:
Kayseri Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep Sağlam, aile
hekimlerine ek yükler getirildiğini söyledi.Mecliste görüşülen ve Sağlık Komisyonu’ndan
geçen 440 sayılı kararname ile aile hekimlerine ek yükler getirildiğini...
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Kayseri Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep Sağlam, aile
hekimlerine ek yükler getirildiğini söyledi.
Mecliste görüşülen ve Sağlık Komisyonu’ndan geçen 440 sayılı kararname ile aile
hekimlerine ek yükler getirildiğini söyleyen KAHED Başkanı Dr. Recep Sağlam,
“Bugünlerde mecliste görüşülmekte olan Sağlık Komisyonu’ndan geçmiş 480 sıra sayılı
kararname, Torba Yasa’ya ve aile hekimlerine ek yükler getirilmektedir. Aile hekimleri 2005
yılından beri tüm Türkiye’de, 2010 yılının Kasım ayından beri tüm illere yayılmış olarak
devam eden aile hekimliği uygulamasında ilimizde beşinci yılını 12 gün sonra dolduruyoruz.
Tabi ki çok yoğun çabalarla, yüksek başarılar elde etmiş olan aile hekimleri, vatandaşımızdan
gördüğü destek ile sağlık göstergelerini üst seviyelere çıkarmış ve Avrupa standartlarının

üstüne getirmiştir. Tabi ki aile hekimleri vatandaş tarafından neler yaptığı tam bilinmemekte,
sağlık ocakları onlara verilerekten, kiraları, elektriği, personel giderleri gibi tüm işlemleri
kendileri tarafından görülmektedir. Aile hekimleri vatandaşın memnuniyetini yüzde 80’e
çıkarmışken, aile hekimlerinin memnuniyet oranı bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmada
yüzde 30’lardadır. Avrupa’da ki birçok yayıncı bu başarıyı yüzde 30 gibi bir memnuniyetle
nasıl başardığını araştırmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.
Sağlam ayrıca, alınan kararı protesto etmek için 1 gün iş bırakacaklarını ve Đstanbul Aile
Hekimleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu protestoya katılmak için Đstanbul’a gideceklerini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4256.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri’de Soba Faciası: 2 Ölü
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi ölürken, bir kişi de
tedavi altına alındı.Olay, Esentepe Mahallesi Đkizler Sokak 9 numarada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Ş.T., komşusu Ş.K.’nın evine çay içmeye...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi ölürken, bir kişi de
tedavi altına alındı.
Olay, Esentepe Mahallesi Đkizler Sokak 9 numarada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
Ş.T., komşusu Ş.K.’nın evine çay içmeye gitti. Ş.T (64)., Ş.Ç. (63) ve O.Ç. (7) televizyon
izlerken fark etmedikleri karbonmonoksit gazından zehirlenerek baygınlık geçirdi. Eşi
Ş.T.'nin telefonuna cevap vermemesi üzerine komşusunun evine giren N.T., açan kimse
olmaması üzerine kapıyı kırınca üç kişiyi baygın halde buldu. Olay yerine gelen sağlık
ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen gazdan zehirlenen Ş.T. ve O.Ç. kurtarılamadı. Olay
yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra, Ş.T. ve O.Ç.’nin cesetleri Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Zehirlenen Ş.Ç.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı
öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4257.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Gönül Hırsızı “Milli Değerlerimize uygun bir
dizi“
Haftalar öncesinde fragmanı yayınlanan "Gönül Hırsızı" Đlk günden birçok kişinin beğenisini
kazandı.
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Akşam saat 21.40'da TRT 1 ekranlarına yeni bir dizi daha katıldı. Haftalar öncesinde
fragmanı yayınlanan "Gönül Hırsızı" Đlk günden birçok kişinin beğenisini kazandı. Dizinin
Pazartesi akşamı startı verildi. Kadrosunda bir zamanların popüler dizisi olan "Ekmek
Teknesi"nden tanıdığımız yüzler de var. Dizinin yönetmen koltuğunda Ayhan Özen var.
Senaristliğini de Hasan Kaçan , Baykut Badem , Filiz Ekinci yapıyor. Yapımcısı da yine bir
Kayserili; Mehmet Bozdağ. Müziği ise Erhan Güleryüz'e ait.
Dün ise Tekden Film'in sahibi ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Kemal
Tekden ile pazartesi günü görücüye çıkan "Gönül Hırsızı" dizisi hakkı kısa bir söyleşi yaptık.
Kısa bir değerlendirmede bulunan Kemal Tekden " Tutulacağına inandığım" dediği dizinin
mahalle kültürümüzü yansıtan ve milli değerlerimize uygun bir dizi olduğunu söyledi.
"Proje Hasan Kaçan'ın, biz sadece yol gösterdik."
Senaryosuna kısa bir göz attığını ifade ediyor. Kemal Tekden dizinin senaryosunun Hasan
Kaçan'a ait olduğunu söylüyor. Dizinin ilk bölümünde "yalan"a vurgu olduğunu ve bir
mahalle dizisi olduğunun altını çiziyor.Đlerleyen zamanlarda yeni film projelerinin olduğunu
söyleyen Kemal Tekden, bu dizinin uzun süreli bir çalışmanın ürünü olmasını planladıkları
konusu üzerinde duruyor.
Sosyal Medya'da konuşulmaya başlandı.
Đlk haftanın ardından ilk intiba ve izlenimlerini bizimle paylaşan Kemal Tekden mizah
türünde olan bu dizinin toplumun, özellikle gençlerin ilgisini çekeceğini düşünüyor. Fecebook
ve Twitter'da ise şimdiden ilk izlenimler oluşmaya başladı. Gelen yorumlar umut verici
olduğu kadar bir o kadar da heyecan verici. Şimdi ekranların "Nadir abi" si olan Hasan Kaçan
yeni imajı ile mahallelerimizin geleneksel imajını ortaya çıkarıyor. Yıllar önce "Hıbır" adlı
dergide karikatürler çizen, mizah yönü güçlü olan bir kalemin elinden böyle bir dizinin hayata
geçmesi hiç şüphesiz merak uyandıracağa benziyor.
HABER: MAHMUT HOP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4258.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

HÜKÜMETTE DE KAYSERĐ'DE DE TAVIR
DEĞĐŞMEDĐ
Dün Türkiye'nin gözü kulağı Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak karardaydı. Dün akşam basın
açıklaması yapan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, dershanelerin kapanması ile ilgi tartışmalara
açıklık getirerek konunun iki yıl ertelendiğini ifade etti. Dün ise KTO 'da bu karara göre tavır
alacaklarını ifade eden Kayseri'deki bazı dershanelerin 30 yönetim kurulu üyesi ve müdürleri
basın açıklaması yaptı. Öncesinde suskunluluğu koruyan Kayseri'deki bazı özel dershaneler
tavrını yine korudu.
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Kayseri Ticaret Odası'nda bir araya gelen 30 dershane temsilcisinin bulunduğu toplantıda
temsilciler adına konuşan Serhat Dershanesi Düvenönü Şubesi Müdürü Mehmet Hevesli bir
kurum olarak sıkıntılarını dile getirdi.
TOPLANTILARIN ĐKNA ODASINDAN FARKI YOK !

Hevesli gelişmiş olan bütün ülkelerin eğitim planlamalarının değişen hükümet ve şahıslara
göre değil ülkenin şartları ve geleceğine göre şekil aldığını ifade etti. Diğer yandan
bürokratların paydaşla yaptığı toplantıların ikna odalarından öteye gitmediğinin altını çizdi.
Akabinde Hevesli, toplantıların basına ve halka açık olmasının gereğinden, söz oyunları ile
kapatma değil dönüşüm var denmemesi ifadesinden, özel okul temsilcilerinin düşüncelerinin
alınması, çoğunluk böyle istiyor diye dayatmasından bahsetti.
MÜLAKATTA HANGĐ KISTASLAR VAR!

Hükümet sözcüsü Arınç'ın açıklamalarından yola çıkarak dünkü açıklamanın da bazı
detaylarına değinen Hevesli, iki yıllık sürenin yeterli bir süre olmadığını söyledi. Ayrıca
Türkiye'de bulunan dershanelerin sayısı ve bu dershane bünyesinde çalışan kişilerin bu
tasarının yasalaşmasından sonra birçoğunun işsiz kalacağını verdiği bazı sayısal verilerle
açıkladı. Bu sözlerin ardından 40 yaş ve üzeri dershane öğretmenlerinin devlete
alınmayacağını,alınanlara ise mülakatla alınacağı şartı maddesi üzerine "Hangi kıstaslara
göre seçileceğiz?" sorusunu sordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ise çağrıda bulunan
Hevesli , kritik zamanlarda yaptığı açıklamalarla milletin içini rahatlattığı gibi bu konuda da
içlerini rahatlatmasını istedi.
EĞĐTĐM BĐR-SEN BAŞKANI KALKAN: " MEB HÜKÜMETĐN EN BAŞARISIZ
BAKANLIĞI!"
Hükümet sözcüsü Arınç'ın açıklaması ardından konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube
Başkanı Aydın Kalkan:" Dershaneler okullar ön plana çıksın. Gençler anti-sosyal yetişiyor."
dedi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nı hükümetin en başarısız bakanlığı olarak değerlendirdi.
SINAV AKADEMĐ DERSHANESĐ MÜDÜRÜ KOZAN: "DERSHANECĐLĐKTE
SADECE ONLAR YOK!"
Dünkü toplantıda bulunmaya ancak meseleyi yakından takip eden dershane yöneticilerinden
olan Sınav Akademi Dershanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Müdürü olan Serdar Kozan ise

diğer dershane yöneticilerinin açıklamalarına nazaran sert tavrı ve dik duruşlu tutumu ile
meseleyi değerlendirdi.
TEK DERHANECĐLĐK ĐLE UĞRAŞAN SADECE ONLAR DEĞĐL!

Hayata geçirilmeye çalışılan bu tasarının muhafazakar kesimi rencide ettiğini ifade eden
Kozan bu gelişmenin milletin hayrına olan bir gelişme olmadığını sözlerine ekledi. Meselenin
gündemi ile bağdaştırılan "Đktidar-Cemaat Kavgası" konusunda da "Vatan millet meselesi
haline getirip sadece kendi canı yanıyormuş gibi intiba veriyorlar. Tek dershanecilik ile
uğraşanlar onlar değil. Bizi de göz ardı ediyorlar. Meselenin gündeminde sanki kendileri
varmış gibi hareket ediyorlar. Önceleri olduğu gibi şimdide dik duruş sergileyemiyorlar."
diyen Kozan bu sözleri ile cemaati işaret etti.
O ĐKĐ YILLIK SÜRE 1 YIL ĐLE SINIRLI

Bu konunun ise sektörde bulunan ve bahsi edilen 250 bin kişiyi itibarsızlaştırdığını söyleyen
Kozan, binlerce kişi evine bu sektörden ekmek götürdüğünü ifade etti. Đki yıl uzatılan sürenin
de 1 yıl ile sınırlı olduğunun altını çizdi. 2014-2015 yıllarını içeren bu sürenin bir yıllık eğitim
öğretim olduğunu bununda bahsi edildiği gibi 2 yıl olmadığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4259.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

5 SAATE ULUSLARARASI BĐR
SERTĐFĐKANIZ OLABĐLĐR
Eğitim ve danışmanlık firması educon'un düzenlediği Đletişim Günleri Semineri ile
katılımcılar 5 saatin sonunda uluslararası geçerliliğe sahip sertifika sahibi oluyorlar.
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Düzenlediği seminerler ile Kayseri'de 4200 kişiyi sertifika sahibi yapan EDUCON 3.Đletişim
Seminerini vermeye hazırlanıyor. 1996 yılından buyana yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve
danışmanlık hizmeti veren ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından
akritasyona sahip olan EDUCON Kayseride 13. seminerini düzenlemek için gün sayıyor.
Kayseri Đl Özel Đdaresi konferans salonunda 28 Aralık da düzenlenecek olan 3.Đletişim
Günleri seminerine Sertaç Taşdelen ve Dr. Başar Baypınar sunumcu olarak katılacak ve
seminer aralar ile birlikte 5 saat sürecek. Seminer sonunda katılımcılara verilecek olan
sertifikalar uluslararası bir geçerliliğe sahip olmakla birlikte, firmanın danışmanlık yaptığı
şirketlerde işe girmek isteyecek kişiler için referans niteliği taşıyacak.
Haber merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4260.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Üniversite Hattı'na Elektrik Veriliyor
Raylı Sistem 2. ve 3. etap çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Erciyes ÜniversitesiSivas Caddesi güzergahında elektrik hattı çalışması yapılacağından raylı sistem seferleri 7 ve
8 Aralık tarihlerinde Organize Sanayi Bölgesi-Alparslan...
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Raylı Sistem 2. ve 3. etap çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Erciyes ÜniversitesiSivas Caddesi güzergahında elektrik hattı çalışması yapılacağından raylı sistem seferleri 7 ve
8 Aralık tarihlerinde Organize Sanayi Bölgesi-Alparslan arasında devam edecek. Bu süre
zarfında Alparslan-Doğu Terminali arasında sefer yapılamayacak.
Đki gün sürecek çalışmalar süresince tramvayla yolculuk yapacak vatandaşlar, Alparslan
durağından sonrası için alternatif ulaşım araçlarını kullanacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4261.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Büyük Çiftçi Meclisi 2. Toplantısını
Gerçekleştirdi
Çiftçilerin sorunlarını dile getirmek, taleplerine tercüman olmak, bunlara çözüm aramak ve
çiftçi ve şirket arasında bir köprü olmak amacıyla Türkiye’de bir ilke öncülük ederek kurulan
Büyük Çiftçi Meclisi, 2. olağan toplantısını...

04 Aralık 2013 Çarşamba 15:03

Çiftçilerin sorunlarını dile getirmek, taleplerine tercüman olmak, bunlara çözüm aramak ve
çiftçi ve şirket arasında bir köprü olmak amacıyla Türkiye’de bir ilke öncülük ederek kurulan
Büyük Çiftçi Meclisi, 2. olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Yapılan toplantıya, Kayseri Şeker Fabrikası’na bağlı hizmet veren Pancar Bölge Müdürleri,
Ziraat Mühendisleri, Đştiraklerin Yönetim Kurulları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Müdürü Đsmet Aksoy, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Osman Canıtez, Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Öner, Genel Müdür

Levent Benli, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akdeniz ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, ilk toplantıda görüşülen ve cevap bekleyen soruları cevaplandırarak
başladığı konuşmasında, bugün itibariyle hayata geçirilen faaliyetler ve gelecek dönemde
hayata geçirilmesi planlanan çiftçi odaklı çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgiler verdi.
Akay, Avrupa’ya götürülen çiftçilerin, oradaki modern tarımı, teknolojiyi ve çalışma şartlarını
yerinde görüp inceleme imkânı bulduklarını da belirterek, orada elde edilen izlenimlerin, yurt
dışına gitme imkânı bulan çiftçilerimiz tarafından buradaki çiftçilerimize aktarıldığını ve artık
çiftçilerimizin daha bilinçli üretim yapar hale gelmeye başladığını ve bunun daha gelişerek
artacağını ifade etti. Önümüzdeki dönemde bu işi daha önder çiftçilerin üstlenmesi gerektiğini
ve bunun gerçekleştirilmesi için de yeni bir çalışma başlatacaklarını ifade eden Akay,
kampanya verileri ve hayata geçirilen çiftçi projeleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle tohum
seçimi noktasında yapılan çalışma ve görüşmeleri, yurt dışında bu konunun uzmanı ve dünya
devi olmuş firmalar ile hassasiyetle yürüttüklerini de belirten Başkan Akay, bölgemiz için en
uygun tohumun kullanılması için önce insan faktörünün göz önüne alınması gerektiğini ve
modern tarıma geçmek için gerekli tüm yolların el birliği ile aşılması gerektiğini söyledi.
2017 yılında Avrupa ve dünyada kotaların kaldırılarak, şeker satışlarının serbest hale
getirilebileceği riskinin her geçen gün arttığını da belirten Akay, bu nedenle önlemlerin bir an
önce alınması gerektiğini ve Türkiye’deki şeker pancarı ve şeker üretimindeki tüm
aşamaların, bir an önce dünya şartlarındaki seviyeye ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
Akay’ın hemen ardından söz alan Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli,
pancar üreticilerinin sorunlarını ve üretimin her aşaması ile ilgili taleplerini inceleyip çözüme
kavuşturmak adına, bu mecliste alınan kararların çok önemli olduğunu belirterek, modern ve
verimli pancar tarımı için gerekli tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarını ivedilikle
yürüttüklerini söyledi.
Benli, Kayseri Şeker Fabrikası’nın sadece pancar üretimi yapan çiftçileri değil, diğer tüm
alanlarda ekim yapan çiftçileri de aynı kapsamda desteklemeye çalıştıklarını belirterek,
özellikle münavebe dönemlerinde pancara alternatif olan tüm tarım ürünlerinin, ekimden
hasada kadar her aşamada sübvanse edilmesi için çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi. Şeker
ve pancar üretimi ile ilgili meclis üyelerine bir de sunum yapan Benli, geçmişte bazı tarımsal
kaynakların verimli ve yeterli kullanılamamasından dolayı yaşanan aksaklıkları, bugün
itibariyle gidermeye çalıştıklarını ve bu iyileşmenin şirkete 50 milyon lira civarında bir
iyileştirme kazandırdığını da belirten Benli, Kayseri Şeker Fabrikası’nın toprak yapısının
durumuna ve uygunluğuna göre gübre ürettirip, bunu çiftçisi ile paylaşan tek kuruluş
olduğunun sözlerine ekledi.
Geliştirilmiş ve özellikle toprak yapısına göre ürettirilmiş gübre, ıslah edilmiş tohum ve
kantar arazileri üzerine inşa edilecek Güneş enerji panelleri ile ilgili meclis üyelerine bilgiler
aktaran Kayseri Şeker Fabrikası’nın Ziraattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman
Canıtez, ekim alanları içerisindeki tüm tarım arazilerinden toprak numunelerinin alınarak,
verimli pancar tarımı için en uygun gübre ve tohumu şirket olarak temin ettiklerini söyledi.
Canıtez, 2011 yılından bu güne kadar her yıl 12 Pancar Bölge Müdürlüğü’nün münavebe
sahalarından ortalama 300 toprak numunesi alındığını ve Gübretaş Firması ile ortaklaşa
yürütülen bir çalışma ile bölgelerin toprak haritalarının çıkartıldığını da belirterek. “Bu
çalışmalar önümüzdeki 2-3 yıl boyunca devam edecek ve bölgelerimizin kapsamlı bir toprak
haritası çıkartılmış olacak. Ayrıca bölgelerimizin toprak yapısına ve eksik olan mikro ve
makro besin maddelerine göre ürettirdiğimiz gübrelerin kullanımı, her geçen dönem daha
yaygınlaştırılacaktır. Tohum konusunda ise yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye
başlamış olup, 2013 yılında bazı firmaların ve Erciyes Üniversitemizin işbirliği ile yapılan

çalışmalar neticesinde, temin ettiğimiz çok çeşitli tohumlar; Yeşilhisar ve Boğazlıyan
bölgelerimizde, Kayseri de ise Erciyes Üniversitesi içerisinde belirlenen bir arazide ekilmiş
olup, bu deneme sonuçlarına göre tohumlarının, farklı bölgelerdeki performansları
incelenmiştir. Đleriki yıllarda bu denemeler geliştirilerek devam edecek ve önümüzdeki
yıllarda ekim yapılması düşünülen tohumlar tespit edilerek, çiftçilerimize sunulacaktır”
şeklinde konuştu.
Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Öner ise yaptığı sunumda, Kayseri
Şeker Fabrikası’nın elde ettiği kalite belgeleri ve sosyal alanda yakaladığı başarının, şeker
satışlarına doğrudan yansıdığını belirterek, bugün Türkiye’nin ve Dünya’nın en büyük şekerli
gıda üreticilerinin, Kayseri Şeker Fabrikası’nın ürettiği şekere talip olduğunu ifade etti.
Toplantının son bölümünde ise meclis üyeleri, çiftçilerin sorunları, talepleri ve sonuç
bekleyen proje çalışmaları hakkında karşılıklı soru cevap yaptılar. Özellikle tohum seçimi,
gübre temini ve tarımda kullanılacak malzemelerin bölgelere göre dağılım konularında görüş
alışverişinde bulunan meclis üyeleri, çiftçilerin talepleri doğrultusunda ortak görüş bildirip, bu
görüşlerini şirket yöneticilerine ilettiler. Özellikle Avrupa’da halen uygulanan, verimi en üst
seviyelere çıkartan, ve maliyetleri en alt seviyelere düşüren modern tarıma geçiş süreci
boyunca tüm çiftçiler, el birliği ile hareket etme kararı aldılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4262.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri'de 98 Gün Önce Kazada Kaybolan
Şahıs Hala Bulunamadı
Kayseri'de 98 gün önce Kızılırmak Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasında kaybolan Ebubekir
Çelebi'nin yakınları, ellerinde bulunan fotoğraf ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda
toplanarak başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere...
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Kayseri'de 98 gün önce Kızılırmak Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasında kaybolan Ebubekir
Çelebi'nin yakınları, ellerinde bulunan fotoğraf ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda
toplanarak başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere yetkililerden yardım istedi.
Ebubekir Çelebi’nin kullandığı otomobil, 29 Ağustos günü Kızılırmak Köprüsü’nde takla
atmış, sürücü tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Yakınları, ellerinde bulunan fotoğraflarla
98 gün boyunca sokak sokak gezerek Ebubekir Çelebi'yi aradı. Henüz bir sonuç alamayan
yakınları, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak ellerinde bulunan fotoğraf ve pankartlarla
başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere yetkililerden yardım istedi. Kaybolan
Ebubekir Çelebi'nin kızı Selma Çelebi, “Babam 98 gün önce trafik kazası geçirdi. Bütün
aramalara rağmen bulunamadı. Ben devletimizden bize yardım etmelerini istiyorum. Biz 7
kardeşiz. Şu an 5 kardeşim okuyor. Çok zor durumdayız. Biz kimseden para falan talep
etmiyoruz. Cumhurbaşkanım, Başbakanım duy sesimi. Artık babam ortaya çıksın. Ölüsüne

bile muhtaç hale geldik. Bir mezarı bile yok. Lütfen bize yardımcı olun. Sesimizi duyun.
Allah rızası için acımızı dindirin. Geceleri uyku uyuyamaz olduk. Kardeşlerim okula gidemez
oldu. Kazayı gören yok. Öldü ya da yaşıyor şeklinde hiçbir bilgi yok. Sualtı ekibinin yeniden
suda arama yapmasını istiyoruz. En azından cesedi ortaya çıksın" diye konuştu.
Ebubekir Çelebi'nin oğlu Cüneyt Çelebi ise, “Cumhurbaşkanımızın Talas’taki çocukların
bulunmasında çok büyük yardımları oldu. Allah rızası için bize de yardım etsin, babamızı
bulalım. Babamızın ölüsüne bile muhtaç hale geldik. Her gün babamı aramayı çıkıyoruz.
Yetkililerden yardım bekliyoruz. En azından ölüsünü bulalım. Akrabalarımızla babamı
arıyoruz. Devletimizin imkanları büyük. Allah rızası için bize yardım etsinler" şeklinde
konuştu.
Ebubekir Çelebi'nin eşi Elmas Çelebi de, “3 aydır kocamı arıyorum, bulamıyorum. Ne
ölüsüne ne de dirisine ulaşabildik. Biz ekmek, aş istemiyoruz. Eşimi her yerde arıyoruz ama
bulamıyoruz. Uykularımız kaçtı. Ekmek, aş yiyemez olduk. Ellerini vicdanlarına koysunlar.
Onların da eşi, çocukları var. Herkes gidiyor yatağına yatıyor. Biz ne yatak ne de döşek
görüyoruz, sokak sokak her tarafta eşimi arıyoruz" dedi.
Ebubekir Çelebi'nin yakınları daha sonra Valilik Konağı'na gidip vali yardımcılarına
mağduriyetlerini anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4263.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kocasinan Sahil Yolu Çevril'de Sona Geldi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Baraj Gölü boyunca devam eden Sahil
Yolu’nda Çevrille birlikte 2. etabın da sonuna geldiklerini söyledi.80 kilometre göl uzunluğu,
82 milyon metrekare de göl alanıyla Yamula Barajı’nın tam...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Yamula Baraj Gölü boyunca devam eden Sahil
Yolu’nda Çevrille birlikte 2. etabın da sonuna geldiklerini söyledi.
80 kilometre göl uzunluğu, 82 milyon metrekare de göl alanıyla Yamula Barajı’nın tam
manasıyla Kayseri'nin denizi olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, Kayseri'nin Sahil
Yolu’nda kar düşmeden kepçe ve grayderlerin son sürat çalışarak Çevril'de son noktaya
geldiklerini kaydetti.
Başkan Bekir Yıldız, Sahil Yolu'nun Ebiç, Dadağı, Kemer, Emmiler, Taşhan, Çevril ve
Kuşçu'yla birlikte 7 mahalleden geçeceğinin altını çizerek," 12 metre genişliğinde ve 32 km
uzunluğunda olması planlanan Sahil Yolu Kuşçu Etabını tamamlamıştık. 4 km olan Çevril
etabına hızlı bir giriş yaparak şu an itibarıyla burada son noktaya geldik. Sahil Yolu'nun
toplam maliyeti 12 milyon doları bulacak. Sahil Yolu'na piknik ve mesire alanları, parklar,
dinlenme yerleri yapacağız. Kayserililer de deniz kenarında gezecek, deniz kıyısını aracıyla
seyredecek. Kayseri'nin denizinden sonra çok güzel bir sahil yolu da olacak” dedi.

Sahil yolunda hem trafik akışını kolaylaştırmak hem de sel ihtimalinden korumak amacıyla
bir menfez köprü yaptırdıklarını belirten Başkan Bekir Yıldız," Yaklaşık maliyeti 264 bin lira
olan, 60 metre uzunluğundaki menfez köprünün yapımını da bitirdik" şeklinde son gelişmeler
hakkında bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4264.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Sosyal Belediyecilik Dalında “ziya Turgut
Parkı” Başkan Özmen’e Ödül Getirdi
Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin bu yıl 5.’sini düzenlediği ‘Yılın Yerel Yöneticileri
Ödül Töreni’nde Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, ‘Ziya Turgut Parkı’ ile Sosyal
Belediyecilik dalında ödül aldı.Anadolu Yerel Yönetimler...
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Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin bu yıl 5.’sini düzenlediği ‘Yılın Yerel Yöneticileri
Ödül Töreni’nde Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, ‘Ziya Turgut Parkı’ ile Sosyal
Belediyecilik dalında ödül aldı.
Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği ve "Yılın Yerel
Yöneticileri"ni tespit ettiği anket çalışması 9 ay sürdü. Bu ankette 630 aday belediye yarışmış
ve kullanılan yaklaşık 360 bin oy sonucu Büyükşehir, Đl, Merkez Đlçe, Đlçe ve Belde olmak
üzere farklı kategorilerde 83 belediye projeleri bazında ödül almaya hak kazandı. Farklı
kategorilerde, tamamen projelere dayandırılarak gerçekleşen anket 30.10.2013 tarihinde
neticelendi ve Sosyal Belediyecilik dalında Ziya Turgut Parkı ile Bünyan Belediye Başkanı
Mehmet Özmen Yılın yerel yöneticisi ödülüne layık görüldü.
Sosyal Belediyecilik dalında ödüle layık görülen Bünyan Belediye başkanı Mehmet Özmen
Proje tasarımı tamamen kendisine ait olan ve başından sonuna kadar Bünyan Belediyesi
Mühendislerinin yaptığı Ziya Turgut Parkı, Başkan Özmen’e sosyal belediyecilik dalında
yılın yerel yöneticisi ödülünü kazandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4265.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Vali Orhan Düzgün Sarız Đlçesini Ziyaret Etti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ilçe gezilerine Sarız ile devam etti.Vali Orhan Düzgün, Sarız
ilçe ziyaretini Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü
Özkan Kayacan, Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ilçe gezilerine Sarız ile devam etti.
Vali Orhan Düzgün, Sarız ilçe ziyaretini Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın ve Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile birlikte ziyaret etti.
Kaymakam Mustafa Mendeş tarafından karşılanan Vali Düzgün, kaymakamlıkla ilçe
hakkında bilgiler aldı. Vali Düzgün, kaymakamlıktan sonra ilçe halkı ile bir kahvehanede
sohbet ederek çay içti.
Sarız Yatılı Bölge Okulu’nda öğrencilerle öğle yemeği yiyen Vali Düzgün, yemek sonrasında
öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4266.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Parmağı Koptu, Hattan Kopmadı
Kayseri’de otomobilinin triger kayışını takmaya çalışan bir kişinin parmağı koptu.
Ambulanstan indirilen şahsın konuşurken cep telefonunu yaralı eliyle tutması dikkat
çekti.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Sanayi bölgesinde...
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Kayseri’de otomobilinin triger kayışını takmaya çalışan bir kişinin parmağı koptu.
Ambulanstan indirilen şahsın konuşurken cep telefonunu yaralı eliyle tutması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Sanayi bölgesinde otomobilinin triger
kayışını takmaya çalışan 48 yaşındaki Mehmet Yılmaz’ın parmağı koptu. Vatandaşlar
tarafından olay yerine çağrılan 112 ekipleri Mehmet Yılmaz’ı ambulansa alırken, kopan
parmağı ise buz dolu poşetin içinde muhafaza altına aldı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Mehmet Yılmaz'ın ambulanstan
indirilirken yaralı elinde tuttuğu cep telefonu ile konuşması dikkat çekerken, kopan parmağın
yerine dikilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4267.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kazım Duygulu, Ak Parti Kocasinan Belediye
Meclisi Üyeliği Adaylığını Açıkladı
Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Kazım Duygulu, 30 Mart 2014 tarihinde
yapılacak yerel seçimler öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Kocasinan Belediye Meclis
Üyeliği’ne aday olduğunu belirterek, özellikle çiftçilerin ve üreticilerin...
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Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Kazım Duygulu, 30 Mart 2014 tarihinde
yapılacak yerel seçimler öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Kocasinan Belediye Meclis
Üyeliği’ne aday olduğunu belirterek, özellikle çiftçilerin ve üreticilerin haklarını daha geniş
ve etkili alanlarda savunabilmek adına mevcut görevinden ayrılarak, Kocasinan Belediye
Meclis Üyeliği’ne aday olduğunu söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Ziraat Mühendisleri
Odası Kayseri Şube Başkanı Kazım Duygulu, aday olmasına gerekçe olarak, uzun yıllardır
tarımsal alanlarda verdiği hizmetlerin ce çiftçilerin bu konudaki taleplerinin etkili olduğunu
belirterek, “Ülkemiz kalkınmasının altın çağını yaşadığı şu günlerde, bu zincirin sağlam bir
halkası olmak, Avrupalı kentlerle yarışır hale gelen bir şehirde, bu takım çalışmasının etkin
bir elemanı olabilmek adına var gücümle çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde
konuştu. Duygulu açıklamasına şöyle devam etti:“Çok saygıdeğer Kayseri Kamuoyu; 30 Mart
2014 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde Belediye Meclis Üyeliği’ne aday oldum.
Belediye Kanunundaki değişiklikler, Büyükşehir yasasındaki değişiklikler ve gerekse de bu
değişiklikler ışığında doğan imkânlar neticesinde, daha faydalı olacağımı düşündüğüm bir
göreve talip oldum. Bu sebeple, Yüksek Seçim Kurulu’nun 28.09.2013 tarih ve 400 sayılı
kararları doğrultusunda yürütmekte olduğum Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube
Başkanlığı’ndan ve Yönetim Kurulu Üyeliğimden ayrılıyorum. Yapmış olduğum çalışmaların
artarak devam etmesi gerektiğini belirten gerek meslektaşlarıma, çiftçi dostlarıma gerekse de
bu süreçte bana destek olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu kararı almamda,
yılların birikimi olan tarımsal faaliyetlerim ve çiftçilerle olan çalışmalarımın büyük etkisi
olmuştur. Yaptığım çalışmaları biraz daha genelleştirerek onlara daha faydalı olmak en büyük
gayemdir. Ülkemizin kalkınmasının altın çağını yaşadığımız şu günlerde bu zincirin sağlam
bir halkası olmak, Kayseri gibi Avrupalı kentlerle yarışır hale gelen bir şehirde bu takım
çalışmasının etkin bir elemanı olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu itibarla, Allah’ın
izni ile çıkacağımız bu yolda Allah utandırmasın, Allah yardımcımız olsun. Bana güvenen,
inanan ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür eder, Belediye Meclis Üyeliği
adaylığımı Kayseri Kamuoyu ile paylaşarak saygılarımı sunarım”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4268.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Gesi Güney Mahallesindeki Merkez Đlköğretim
Binası Kültür Merkezine Dönüştürülecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Gesi Güney
Mahallesinde yer alan tarihi Merkez Đlköğretim okulunun restore edilerek "Kültür Merkezi"ne
dönüştürüleceğini bildirdi.Melikgazi Belediye sınırları içerisinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Gesi Güney
Mahallesinde yer alan tarihi Merkez Đlköğretim okulunun restore edilerek "Kültür Merkezi"ne
dönüştürüleceğini bildirdi.
Melikgazi Belediye sınırları içerisinde 800 civarında Kayseri kültür Envanterine kayıtlı tarihi
yapı ve sit alanı bulunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi
olarak tarihe olan saygımız ve sahiplenmemiz tescillenmiştir. Çünkü Çayırağası konağını
restore ederek bilimin hizmetine sunduk. Şuanda Bağpınar da tarihi çeşme ile köprüyü
onarıyoruz. Erenköy ile Kızıltepe de iki ayrı sit ve Tümülüs alanı ilan ettik ve korumaya aldık.
Gesi Evlerini ve Tavlusun vadisi için özel proje oluşturuyoruz. Burası hem kültür yolu hem de
doğa yürüyüş alanı olacaktır. Yanıkoğlu mahallesinde yer alan Babük Bey ile Emir Şahap
Yapıları aslına uygun olarak onarılmaktadır. Bu yapılar onarılarak günümüz ekonomisine ve
hizmetine sunulduğu gibi tarihi yapılar da gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Şimdi de
yıllardır eğitime hizmet veren ancak şu anda atıl vaziyette bulunan bahçesi, doğal güzellikler
içindeki alanı ve tarihi yapısı ile Gesi Güney mahallesi Merkez Đlkokulu restore edilerek
kültür evi olarak hizmet verecektir” dedi.
Doğal güzellikler içindeki alanı ve tarihi yapısı ile Gesi Güney Mahallesi Merkez Đlkokulunun
restore edilmesi ile buradan mezun olanların anılarının gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin barındırdığı tarihi yapıların adeta
Anadolunun tapusu niteliğinde olduğunu, çünkü bunların aslında dünya mirasları arasında yer
aldığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4269.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kadın Meclisi'nden 'seçme - Seçilme' Mesajı
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pembegül Selman, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme
Hakkı verilişinin 79. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.1926 - 1934 yılları arasında
kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde,...
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Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pembegül Selman, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme
Hakkı verilişinin 79. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 1926 - 1934 yılları arasında
kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında,
toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olması için bir dizi yasal
düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pembegül Selman,
"Bu düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal alanda yapılan en önemli
yeniliklerdendir ve birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir. Fransa ve
Đtalya'da kadınlara 1946'da, Đsviçre'de ise 1971'de seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Atatürk
hayatta iken yapılan son seçim olan, 1935 yılı seçimlerinde ilk kez seçilme hakkını da
kullanan Türk kadını, TBMM'ne 18 kadın milletvekili ile girmiştir" dedi. Bu parlak
sayılabilecek tablonun, 2007 yılına kadar sürekli bir şekilde düşüş gösterdiğini ifade eden
Selman, şöyle konuştu: "Son yıllarda seçimlerde vekil adayı kadınların desteklemek ve
sayısının artırılması için sivil toplum örgütlerin ciddi çalışmaları bulunuyor. 12 Haziran
seçimleri öncesi Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER), mecliste
kadınların daha fazla söz sahibi olması için siyasi liderleri teşvik amacıyla 275 kadın
kampanyasını başlatmıştı.Kayseri Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Siyaset çalışma
grubu siayasi partileri ziyaret ederek kadın vekil aday sayılarının artırılması konusunda
çalışmalar yürütmüştür. Kadınların seçim sürecindeki ve öncesindeki yoğun çalışmaları ve
eşitlik mücadelelerinin bir nebze de olsa işe yaradığı söylenebilir. Her ne kadar istenilen
oranlara ulaşamasa da AK Parti'den 45, CHP'den 19, MHP'den 3, BDP'den 11, toplam 78
kadın vekil sayısı ile TBMM tarihinin kadınlar açısından en parlak dönemini yaşamaktadır."
Dünyada kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği ilk ülkelerden biri olarak, seçilen kadın
sayısını artırmak için kota uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Selman,
"Dünyada kadın milletvekilleri sayısı en fazla olan ülkeler, % 61 ile Finlandiya, % 55 ile
Đsveç'tir. Güney Afrika'da 400 milletvekilinin 178'i kadındır. Bu ülkelerin meclisindeki kadın
erkek sayısındaki dengeyi sağlayan unsur ise kota uygulamasıdır. Bu uygulamaya göre her
ülke, olması gerekli kadın sayısını belirliyor ve bunu hayata geçiriyor. Đspanya'da 350
milletvekilinin 128'i, Fransa'da 557 milletvekilinin 109'u, Japonya'da 480 milletvekilinin 54'ü,
Çin'de 2987 milletvekilinin 637'isi, Đngiltere 650 milletvekilinin 143'ü, ABD'de 435
milletvekilinin 73'ü, Đsrail'de 120 milletvekilinin 23'ü, Almanya 622 milletvekilinin 204'ü
kadındır. Kota uygulamasının hayata geçirilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanaması amacı
ile bu konuda yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Üstelik kadın adayların
seçilebilmelerine olanak sağlayacak aday liste sıralamasında öncelik tanınmalıdır.Seçimlerde
de kadın- erkek fırsat eşitliğinin sağlanması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4272.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Okullar Arası Genç Bayanlar Hentbol
Turnuvasında Seyyid Burhaneddin Endüstri
Meslek Lisesi Şampiyon Oldu
Okullar arası bayanlar hentbol il birinciliğinde Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi
Kayseri şampiyonu oldu.Talas Spor Salonunda gerçekleştirilen liseli genç bayanlar hentbol il
birinciliğinde 6 takım, 2 grup halinde mücadele etti. Gruplarında...
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Okullar arası bayanlar hentbol il birinciliğinde Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi
Kayseri şampiyonu oldu.
Talas Spor Salonunda gerçekleştirilen liseli genç bayanlar hentbol il birinciliğinde 6 takım, 2
grup halinde mücadele etti. Gruplarında birinci ve ikinciliği elde eden takımların çapraz
olarak karşılaştığı müsabakaların ardından final müsabakasında Seyyid Burhaneddin Endüstri
Meslek Lisesi ile Hakkı Altop Anadolu Lisesi bayan takımları karşı karşıya geldi. Final
müsabakasının ilk yarısını 5-0 önde geçen Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi,
karşılaşmayı 6-2 önde tamamlayıp Kayseri Şampiyonluğunu tescilledi. Turnuvada ikinciliği
Hakkı Altop Anadolu Lisesi alırken, üçüncülüğü ise Behice Yazgan Anadolu Lisesi’ni 8-3
mağlup eden Osman Ulubaş Anadolu Lisesi elde etti. Turnuvada dördüncü ise Behice Yazgan
Anadolu Lisesi takımı oldu.
Genç bayanlar hentbol final müsabakasının ardından ilk 3 dereceyi elde eden takımlar için
kupa töreni düzenlendi. Törene, Hakkı Altop Anadolu Lisesi Okul Müdürü Şenol Doğan,
Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hentbol Đl
Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz, Hentbol Đl Hakem Komitesi As Başkanı Ziya Aksu,
okulların beden eğitimi öğretmenleri, hentbol hakemleri, sporcular ile hentbol severler katıldı.
Genç bayanlarda Kayseri şampiyonluğunu elde eden Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek
Lisesi, erkeklerin ardından bayanlarda da Kayseri Şampiyonluğunu elde ederek grup
müsabakalarında Kayseri’yi temsil etmeye hak kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4273.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Çocuk
Toprağa Verildi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 2 kişi toprağa
verildi.Kayseri’de dün gece saatlerinde, Onur Ç. ve Şerife T. sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlenerek ölmüştü. Şerife T.’nin cenazesi Yeşilhisar’da...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 2 kişi toprağa verildi.
Kayseri’de dün gece saatlerinde, Onur Ç. ve Şerife T. sobadan sızan karbonmonoksit
gazından zehirlenerek ölmüştü. Şerife T.’nin cenazesi Yeşilhisar’da defnedilirken, 10
yaşındaki Onur Ç.’nin cenazesi ise ikindi namazını müteakip Cami Kebir’de kılınan cenaze
namazının ardından Anbar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Onur Ç.’nin
yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4274.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

“DERSHANECĐLĐKTE SADECE ONLAR
YOK!“
Sınav Akademi Dershanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarih Öğretmeni olan Serdar Kozan salı
günü 30 kadar dershane yöneticisinin KTO'da yaptığı basın açıklamasının ardından diğer
dershane yöneticilerinin değerlendirmelerine nazaran sert tutumuve dik duruşlu tavrı ile
meseleyi değerlendirdi.
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TEK DERHANECĐLĐK ĐLE UĞRAŞAN SADECE ONLAR DEĞĐL!
Hayata geçirilmeye çalışılan bu tasarının muhafazakar kesimi rencide ettiğini ifade eden
Kozan bu gelişmenin milletin hayrına olan bir gelişme olmadığını sözlerine ekledi. Meselenin
gündemi ile bağdaştırılan "Đktidar-Cemaat Kavgası" konusunda da "Vatan millet meselesi
haline getirip sadece kendi canı yanıyormuş gibi intiba veriyorlar. Tek dershanecilik ile
uğraşanlar onlar değil. Bizi de göz ardı ediyorlar. Meselenin gündeminde sanki kendileri
varmış gibi hareket ediyorlar. Önceleri olduğu gibi şimdide dik duruş sergileyemiyorlar."
diyen Kozan bu sözleri ile cemaati işaret etti.
O ĐKĐ YILLIK SÜRE 1 YIL ĐLE SINIRLI
Bu konunun ise sektörde bulunan ve bahsi edilen 250 bin kişiyi itibarsızlaştırdığını söyleyen
Kozan, binlerce kişinin bu sektörden evine ekmek götürdüğünü ifade etti. Đki yıl uzatılan
sürenin de 1 yıl ile sınırlı olduğunun altını çizdi. 2014-2015 yıllarını içeren bu sürenin bir
yıllık eğitim öğretim olduğunu bununda bahsi edildiği gibi 2 yıl olmadığını söyledi.
HABER: MAHMUT HOP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4275.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kto Başkanı Hiçyılmaz, Karadeniz Gezisini
Değerlendirdi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Samsun ve Ordu
illerini kapsayan iş seyahatini ve Karadeniz-Akdeniz yolu projesi toplantısını
değerlendirdi.Hiçyılmaz, 3 gün süren iş seyahati kapsamında Samsun, Ordu ve...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Samsun ve Ordu
illerini kapsayan iş seyahatini ve Karadeniz-Akdeniz yolu projesi toplantısını değerlendirdi.
Hiçyılmaz, 3 gün süren iş seyahati kapsamında Samsun, Ordu ve Fatsa Sanayi ve Ticaret
odalarını ziyaret ettiklerini hatırlattı. Başkan Hiçyılmaz, ayrıca Ordu'da düzenlenen
Karadeniz-Akdeniz Projesi (KAP) değerlendirme toplantısına katıldıklarını belirtti.
Hiçyılmaz, yapılan toplantıda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Habip
Soluk'un da konuşmacı olarak yer aldığını ve Karadeniz-Akdeniz yolunun 2015 yılında
tamamlanacağını söylediğini kaydetti.
Hiçyılmaz, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan yolun öneminin büyük
olduğunu, liman kentleri arasında ulaşımı kolaylaştıracak bu yol sayesinde Kayseri'nin
özellikle Rusya başta olmak üzere Karadeniz’e sahili olan ülkeler ve Orta Asya pazarlarına
açılmasının daha hızlı gerçekleşeceğini kaydetti.

Başkan Hiçyılmaz, Karadeniz ziyareti sırasında katıldıkları toplantıda Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşarı Habib Soluk’a ilettikleri, Kayseri’de gümrüklü antrepo açılması ve SRC
sınavlarının Kayseri’de yapılması konularında, taleplerine olumlu yanıt aldıklarını belirtti.
Başkan Hiçyılmaz, hızlı trenin ne zaman yapılacağını Soluk’a sorduklarını, “planlamanın
tamamlandığını ve 2014’te ihale aşamasına gelineceği” cevabını aldıklarını kaydetti.
Hiçyılmaz, ayrıca Kayseri Havalimanı’nın gelişmesine ilişkin olarak da Müsteşar Soluk’tan
bilgi aldıklarını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4276.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kent Ve Mimar Sinan Müzesi, Her Yıl 100
Binin Üzerinde Ziyaretçi Çekiyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent ve Mimar Sinan Müzesi sadece Kayseri'nin değil,
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında bulunuyor. Müzenin ziyaretçi sayısı geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da 100 bini aştı.Büyükşehir Belediyesi...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent ve Mimar Sinan Müzesi sadece Kayseri'nin değil,
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında bulunuyor. Müzenin ziyaretçi sayısı geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da 100 bini aştı.
Büyükşehir Belediyesi Kent ve Mimar Sinan Müzesi 2003 yılında hizmet vermeye başladı. Đlk
bakışta farklı mimarisi ile dikkat çeken müze, Türkiye'nin ilk dijital müzesi olma özelliğine de
sahip. Kayseri'yi tanımak isteyenlerin ilk uğrak yeri haline gelen Kent ve Mimar Sinan
Müzesi, halen Türkiye'nin en modern müzelerinden biri durumunda bulunuyor.
Kent ve Mimar Sinan Müzesi Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alıyor.
2012 yılında müzeyi 107 bin kişi ziyaret etti. 2013 yılının ilk 11 ayında ise ziyaretçi sayısı
110 bine ulaştı. Haftanın yedi günü açık olan Kent ve Mimar Sinan Müzesi ücretsiz olarak
gezilebiliyor.
"ÇAĞDAŞ MÜZECĐLĐK ANLAYIŞI ĐLGĐYĐ ARTIRDI"
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan, Büyükşehir
Belediyesi'nin çağdaş müzecilik anlayışının Kent ve Mimar Sinan müzesine olan ilginin
başlıca nedeni olduğunu söyledi. Müze ile ilgili bilgiler veren Durukan, "Müzemizin birinci
katında 12 farklı ekran var. Bu ekranlarda, 8 dakikalık videolarda Kayseri şehriyle ilgili
aklınıza gelebilecek, ticareti, sanayisi, sosyal hayatı, Erciyes'i, doğal güzellikleri mutfak
kültürüne kadar her konu ile ilgili bilgi var. Bunların tamamı Türkçe ve Đngilizce
seslendirmeli. Kulağınıza taktığınız bir kulaklıkla hangi ekranın önüne gelirseniz, o ekran
otomatik olarak sizi algılıyor ve kanal değiştirmeden istediğiniz dil seçeneği ile o ekrandaki
bilgilere sahip oluyorsunuz. Ayrıca 5 metrekarelik Kent Maketinde güncellenmiş haliyle
şehirle ilgili mekanlar noktasındaki bilgilere sahip olunabiliyor. Müzemizin ikinci katında ise

Kayserili Mimar Sinan'a ait Osmanlı Coğrafyasındaki eserler maketler halinde sergilenmekte.
Aynı zamanda 6 farklı ekranda Türkçe ve Đngilizce seslendirmeli Sinan ile ilgili bilgi
edinilebiliyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4277.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Mhp Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy Hacılar’da
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl
Yönetim Kurulu Üyeleri Hacılar Đlçesini ziyaret etti. Đlçe esnafını ziyaret eden Özsoy
''Kayseri’de ve Hacılar'da hayırseverler olmasa, eğitim...

05 Aralık 2013 Perşembe 10:44

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl
Yönetim Kurulu Üyeleri Hacılar Đlçesini ziyaret etti. Đlçe esnafını ziyaret eden Özsoy
''Kayseri’de ve Hacılar'da hayırseverler olmasa, eğitim ve sağlık alanları olmayacaktı'' dedi.
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Đlçe ziyaretlerine devam eden Milliyetçi Hareket
Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Đl Yönetim Kurulu Üyeleri ile
birlikte Hacılar Đlçesini ziyaret etti. Hacılar Đlçesinde Partililer tarafından karşılanan Özsoy,
ziyaretinde olarak Milliyetçi Hareket Partisi Hacılar Đlçe Teşkilatını ziyaret etti.
Đlçe ziyaretinde ilk olarak konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Hacılar Đlçe Başkanı Mustafa
Baloğlu, bu seçimlerin sadece yerel yönetim seçimi olmadığını, Türklüğe saldıran ihanet
odakları ile hesaplaşma zamanı olduğunun farkında olduklarını belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Hacılar Belediye Başkan Adayı Hamit Eser ise yaptığı konuşmada,
''Kutlu yolda hepimiz ortak olarak kutsal bir amaç için çalışmaya başladık, hacıların
sorunlarını biliyoruz ve bununla ilgili projeler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam
ediyoruz'' diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy da, ''Buraya
yaklaşık 10 yıl önce gelmiştim, değişikliklerin olduğu ümidinde geldim Hacılar 10 yıl önceki
gibi duruyor, ilçede hiçbir değişiklik yok” dedi.
Kayseri’de işlerin iyi gitmediğini ifade eden Belediye Başkan Adayı Özsoy, Kayseri Sanayi
Türkiye’de 14 sıradaki iken 10 sıra gerileyerek Türkiye 24 sırada olduğu belirtti. Kayseri'nin
herşeyde geri olduğunu söyleyen Özsoy, ''Kayseri'nin ve Hacılar'ın hayırsever esnafı olmasa
okullar, hastaneler yapılmayacak” diye konuştu.
Kayseri’deki eğitim konusuna değinen Mustafa Özsoy, Türkiye Đstatistik Kurumu verilerine
göre Kayseri’de eğitim gören öğrencilerin kütüphaneden yararlanma sıralaması Kayseri'nin
81 il içerisinde 71’nci olduğunu ifade belirterek, ''Kayseri’nin Đstatistiklerde önde olduğu tek
veri şehirdeki kişi başına düşen araç sayısındaki artış'' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve
Hacılar Belediye Başkan Adayı Hamit Eser esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Özsoy ve
beraberindeki heyet, Hacılar ziyaretinde ilk olarak Hacılar Meydanında bulunan sohbet evini
gezdi. Yaşlı vatandaşlar ile kısa süre sohbet eden Özsoy esnaf ziyaretine kaldığı yerden
devam etti.
Esnaf ziyaretinde halı dokumacılığı yapan bir esnafın halı dokuma tezgahına geçen Özsoy,
halı ilmeklerini çözdü, Özsoy, ''Halı dokuma parası ile büyüyen bir Belediye Başkan Adayı
olarak Kayseri’nin sorunlarını da halı ilmeği çözdüğüm gibi tek tek çözeceğim'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4278.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

10 Kişi Đmza Atmayınca 274 Kişi Soğukta Kaldı
Kayseri’de 7 binada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın istediği listeye sahipleri
bulunamayan 10 daireden imza atılmayınca 264 kişi soğuk havada doğal gazsız
kaldı.Kayseri’de Mimarsinan TOKĐ 8. Etap'ta bulunan 7 binada oturan 264...
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Kayseri’de 7 binada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın istediği listeye sahipleri
bulunamayan 10 daireden imza atılmayınca 264 kişi soğuk havada doğal gazsız kaldı.
Kayseri’de Mimarsinan TOKĐ 8. Etap'ta bulunan 7 binada oturan 264 kişi, binalara
taşınmayan 10 kişinin Kayseri Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na
gidip doğal gazın açılması için imza atmaması sebebiyle evlerinde battaniyelerle ısınmak
zorunda kaldı.
Tanımadıkları komşularına serzenişte bulunan bina sakinleri, binadan ev alan şahısları
tanımadıklarını, oturdukları evleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun yaptırdığını
ve dayanışma fonunun kişilerin adreslerini bildiklerini söyleyerek valilikten yardım istedi.
Vatandaşlar ısınamadıklarını ve hasta olduklarını belirterek, "Sürekli elektrikli soba
yakıyoruz, faturalar da kabarık geliyor. Geçen yıl da aynı sıkıntı oldu ama biz borçlarımızı
zamanında ödedik. Đmza atmak için bulunamayan 10 kişi nedeniyle bu yıl da yine aynı
sıkıntıyı yaşıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, 10 kişinin imza
atmamasından dolayı doğal gazımızı bu yıl açtırmadı" diye konuştu.
Elmas Özcan (50) da mağdur olduklarını dile getirerek, “Ne doğal gazlarımız yanıyor ne de
eksiklerimize bakılıyor. Biz burada perişanız. Arayan yok soran yok. Bizim hastalarımız var.
Burada ev sahipleri imza atmıyorsa bizim suçumuz ne? Bizler borcumuzu veririz. Biz burada
çok mağdur durumdayız. Yaşlılarımız var, hastalarımız var. Doğal gazımız senede 2 ay
yanmış. Şimdi de, 'Borcu var, 10 kişi eksik onların imzası gerekiyor' diyorlar. O 10 kişiyi biz
mi bulacağız, kendileri mi bulacak?” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4279.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Özel Erciyes Eğitim Kurumlarında Velilere
Seminer
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim bilimleri Bölümünde görevli öğretim üyesi Doç.
Dr. Mustafa Şanal, Özel Erciyes Eğitim Kurumlarında velilere, 'Çocuğumuzu Tanıyalım ve
Çocuğumuzun Başarısında Biz Neredeyiz' konulu seminer...
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Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim bilimleri Bölümünde görevli öğretim üyesi Doç.
Dr. Mustafa Şanal, Özel Erciyes Eğitim Kurumlarında velilere, 'Çocuğumuzu Tanıyalım ve
Çocuğumuzun Başarısında Biz Neredeyiz' konulu seminer verdi.
Özel Erciyes Eğitim Kurumları konferans salonunda düzenlenen seminere, Özel Erciyes
Koleji Đlkokul Müdürü Ali Baykal, Özel Erciyes Koleji öğretmenleri ve veliler katıldı.
Seminer öncesi konuşan Özel Erciyes Koleji Đlkokul Müdürü Ali Baykal, "Aile Okulu Projesi
kapsamında Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde eğitim görevlisi olan Doç. Dr.
Mustafa Şanal ve velilerimizle bir araya geliyoruz. Konumuz çocuk eğitiminde aile olarak
üzerimize düşen görevler ve yapmamız gerekenler ile ilgili hocamız bilgiler verecek. Erciyes
Koleji olarak bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Mustafa Şanal, "Çocuklar sizin çocuklarınız
değil, onlar kendi yolunu izleyen hayatın çocukları. Sizin aracılığınız ile dünyaya geldiler ama
sizden gelmediler. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi vermeye
zorlayamazsınız. Çünkü onlarında kendi düşünceleri vardır. Çocukların bedenlerini
tutabilirsiniz ama düşüncelerini asla tutamazsınız. Çünkü ruhlar yarındadır, siz ise yarını
düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları
kendiniz gibi olmaya zorlamayın" diye konuştu.
Şanal ayrıca, "Çocuklarınıza zeki yakıştırması yapmayın. Bu sizde farklı beklentilere yol açar.
Son senelerde yapılan sınavlarda kızların başarı oranı erkekleri geçti. Neden?
Çalışkanlıklarından. Küçük yaştaki erkek çocuklar ders çalışmaya pek istekli değildir. Kız
çocukları ders çalışmaya daha isteklidir. Bu çocukların yaşları gereği normal bir durum. Bir
de küçük çocuklar çok soru sorarlar. Biz de çok soru sorduklarında 'öğretmenine sor' deriz.
Çocuklarımızın gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmalıyız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4280.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan 5 Aralık Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 5 Aralık Kadın Hakları
Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Hiçyılmaz, Türkiye’nin dünya genelinde kadına seçme ve
seçilme hakkını veren devletlerin başında geldiğini belirtti.Başkan...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 5 Aralık Kadın Hakları
Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Hiçyılmaz, Türkiye’nin dünya genelinde kadına seçme ve
seçilme hakkını veren devletlerin başında geldiğini belirtti. Başkan Hiçyılmaz, Türk kadınına
seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından bugüne kadar kadınların, yasama, yürütme
ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla yer
aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini vurguladı. Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:
"Kadınlar seçilme hakkına Fransa'da 1944, Đtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952 ve Đsviçre'de
ise 1971 yılında kavuşabilmişlerdir. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması, sağlıklı
bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini
oluşturmaktadırlar. ‘Cennet Annelerin Ayakları Altındadır’ buyruğuna yürekten inanan bir
dinin mensubu olarak, kadınlara yönelik her türlü şiddete, ayrımcılığa ve istismara karşı
olduğumuzu da bu vesileyle belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın,
bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi
olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4281.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri’nin Đçme Suyu Kontrol Altında
KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce Kayseri halkının hizmetine sunulan içme ve kullanma suyu
düzenli olarak kontrol ediliyor ve analiz sonuçları KASKĐ’nin web sitesinden
(www.kaski.gov.tr) abonelerin bilgisine sunuluyor.Şehrin içme suyu ihtiyacını...
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KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce Kayseri halkının hizmetine sunulan içme ve kullanma suyu
düzenli olarak kontrol ediliyor ve analiz sonuçları KASKĐ’nin web sitesinden
(www.kaski.gov.tr) abonelerin bilgisine sunuluyor.
Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan tesislerden (motor evleri, kuyu ve depolar) KASKĐ
personelince; Đl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince de şebekeden günde yaklaşık olarak 80
su numunesi alınıp, akredite olan KASKĐ Laboratuvarında kontrol ediliyor. Son teknolojinin
kullanıldığı laboratuvarda suların kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizleri yapıyor. Bu
analizlerde “Đnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kriterleri ölçü alınıyor.
Şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, lokanta, fırın, pastane, cami, kahvehane, işletme
gibi yerlerden de sık sık su numuneleri alınarak KASKĐ laboratuvarlarında inceleniyor ve
sonuçları rapor halinde mekânda görünebilecek yere asılarak ilan ediliyor. Bunun yanı sıra
düzenli olarak yapılan bu analizlerin sonucu, ay ay bakılabilecek şekilde KASKĐ’nin resmi
web sitesinden halka sunuluyor. Böylelikle halkın içme ve kullanma suyunun içeriği hakkında
bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Ayrıca, abonelerden gelen istekler doğrultusunda evlerden de
su numuneleri alınarak inceleniyor ve sonuçlar talepte bulunan kişiye rapor olarak iletiliyor.
KASKĐ’nin web sitesinde yer alan laboratuvarlar bölümünde, içme suyu numune alma
yöntemleri, parametreler ve birim fiyatları hakkında bilgiler abonelere sunulurken,
laboratuvarın yeterlilik belgeleri ve akreditasyon sertifikası da yer alıyor. Su analizleri
konusunda Đç Anadolu’daki en kapsamlı laboratuvardan biri olan KASKĐ Laboratuvarları,
kullanmış olduğu son teknolojik cihazları ve konusunda uzman teknik personeli ile gerekli
donanıma sahip laboratuvar olarak halka hizmet veriyor.
Kayseri halkına her zaman sağlıklı bol ve kaliteli su verebilme gayreti içerisinde olan KASKĐ,
abonelere sular hakkında merak ettikleri tüm bilgileri sunabilmek amacı ile çalışmalarını
sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4282.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Geleneksel El
Sanatlarına Sahip Çıkıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2014 Yılı Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri kapsamında,
Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde, Türk süsleme ve geleneksel el
sanatlarından, 'Ebru', 'Çini Đşlemeciliği' ve 'Soğanlı...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2014 Yılı Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri kapsamında,
Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde, Türk süsleme ve geleneksel el
sanatlarından, 'Ebru', 'Çini Đşlemeciliği' ve 'Soğanlı Bez Bebek Yapımı' kursu açılacak.
Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ebru, Çini Đşlemeciliği ve
Soğanlı Bez Bebek Yapımı kurslarından herhangi birine katılmak isteyenler, 31 Aralık 2013
tarihine kadar Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne müracaat edebilecekler.
Kurslara katılmak isteyenlerin, T.C. kimlik numaraları ile birlikte, 2 adet vesikalık fotoğraf ve
18 yaşından küçüklerin velisinden izin belgesi getirmeleri yeterli olacak. Yabancı uyruklu
kişilerden ayrıca ikametgah beyanı alınacak.

Kurslarla ilgili olarak 222 03 63 ve 222 08 98 numaralı telefonlardan Derya Dalaslan ve
Đbrahim Topaloğlu ile irtibata geçilip detaylı bilgi alınabileceği de kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4283.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri Valiliğinden uyarı! Rüzgarlı Havalarda
Soba Yakmayın
Kayseri Valiliği, dün iki kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını
kaybetmesi sonrasında vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyararak, rüzgarlı havalarda
sobaların yakılmaması veya tam söndürülerek yatılması...
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Kayseri Valiliği, dün iki kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını
kaybetmesi sonrasında vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyararak, rüzgarlı havalarda
sobaların yakılmaması veya tam söndürülerek yatılması gerektiği uyarısında bulundu.
Kayseri Valiliği tarafından yapılan uyarıda, "Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal
yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak
basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güney batıdan esen bir rüzgar olan
“lodos” nedeniyle Đlimizde özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Đlimizde
zehirlenme vakaları yaşanmaktadır" ifadesinde bulunuldu.
Karbonmonoksit gazının renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı, zehirli bir gaz olduğu bildirilen
uyarıda, "Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller,
zehirlenme ve ölüme neden olur. Hava gazı, kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba
ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda
açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması
nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksit ile meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre
içerisinde tıbbı müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Hastanın bilinci
açık ise temiz havaya çıkarılıp ardından sağlık kuruluşuna başvurulmalı bilinci kapalı ise oda
havalandırılıp 112 Acil Servis Ambulansı ile hastaneye sevki sağlanmalıdır" bilgileri verildi.
Vatandaşların kış aylarında şu konulara dikkat etmeleri istendi:
"Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve
garanti sürelerine dikkat edilmeli,
Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan
kömür alınmamalı,
Aşırı doldurulan sobanın, duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle
de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,

Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave
edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı,
Đyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski
artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı,
Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar
standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise
gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,
Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı,
Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı,
Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli,
Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1
metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı,
Binaların Yangından Korunması yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen
gösterilmelidir.
Alınan cihazın kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmeli,
Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına v.b. bağlı)
şofben asla çalıştırılmamalı,
Şofbenin monte edileceği mekan yeterli büyüklükte olmalı, şofben mümkünse banyo yerine
balkona veya başka bir havadar mekana takılmalı, şofbenin montajı yetkili servis tarafından
yapılmalı,
Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan
yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranının düşmesi ve
karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli
temiz hava girmesi sağlanmalı,
Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma
boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli,
Konutlarda gaz kaçaklarına karşı uygun yerde detektör bulundurulmalı,
Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalı,
Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlak surette söndürülmeli,
Bina yanlarında veya çatı saçak altlarında yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmeli,
Kopan, sarkan ve yere düşen elektrik hatlarına ve kablolarına yaklaşılmamalı ve bu gibi
durumlar 186 no’lu telefondan Elektrik Arıza Servisi’ne bildirilmeli,
Çökme veya yangın tehlikesinin bulunduğu durumlarda derhal 110 no’lu telefondan Đtfaiye
Servisi aranmalı,
Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında derhal 112 no’lu telefondan Acil Yardım Servisi
aranmalı,
Doğalgaz Şebekesi ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlarda 187 no’lu telefondan Doğalgaz
Arıza Servisi aranmalı,
Karbonmonoksit zehirlenmesinin mutlaka hastanede tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle zehirlenme durumunda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı, ücretsiz 114 no’lu Zehir Danışma
Merkezi aranarak, zehirlenmelerde yapılacak ilkyardım hakkında gerekli bilgiler alınmalıdır.
Vatandaşlarımızın özellikle kış döneminde gerek soba gerekse şofben kullanımlarında
yukarıda bahsedilen yakma tekniklerini kullanmaları, zehirlenme vakalarıyla karşılaşılması
halinde ise mutlaka ilgili acil servislerin aranması büyük önem arz etmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4284.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Aferin Hasan
Özel Genç Sultan Koleji öğrencilerinden Hasan Bulut'dan önemli bir başarı...
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Özel Genç Sultan Koleji öğrencilerinden Hasan Bulut 21-24 Kasım 2013 tarihleri arasında
Bulgaristan’da yapılan uluslar arası artistik cimnastik turnuvasında halka aletinde 2. (gümüş)
atlama masası aletinde 3. (bronz) olarak ülkemize iki madalya birden kazandırdı.
Bulut’un, Antrenör Mehmet Bilgin’nin nezaretinde hazırlanarak elde ettiği bu başarı
Kayseri’nin bireyselde ilk uluslararası derecesi olması dolayısıyla da ayrı bir öneme sahip…
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4285.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERĐNDEN
“HALK“ ŞĐKAYETÇĐ
Kayseri halkının büyük çoğunluğu halk otobüsleri ile işlerine, evlerine, okullarına giderken
belediye otobüslerini kullanıyor. Otobüslerin birçoğu kısa ve uzun mesafelere yolcu taşıyor.
Bu esnada halk, bazı şoförlerle sıklıkla tansiyonu yüksek tartışmalara yaşıyor. Bunlardan en
fazla yaşanan;yolcunun durak yakınlarında otobüsün geldiğini görmesinin ardından koşarken
şoförün aldırmaması, inecek olan yolcunun inmesini beklemeden hareket etmeye çalışması ve
yakınlarından yada arkadaşlarından biri otobüste iken bilet almaya inen yolcuyu beklemeden
hareket etmesi ise en sık yaşananlar olaylar.
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Đçerde yaşananlar ise dışarıdakinden farklı değil. Özellikle Anayurt, Đncesu, Đldem, Kepez,
Mimsin, Belsin, Argıncık gibi meydan duraklarından hareket edip uzun mesafeli merkezlere
yolcu taşıyan bazı otobüs şoförleri ile yolcular arasında gergin anlar yaşanıyor. Şoförlerin
"Düğmeye bassana!.. Önünde yazmıyor mu abla nereye gideceği!... bileti olmayan abi!... ne
vuruyorsun lan kapıya!... istediğin yere şikayet et!... " gibi olaya maruz kalan yolculardan ise
tepki çığ gibi büyüyor.Gazete çalışanlarımızdan birinin ise başına gelen diğerleri ile benzer

özellik taşıyor. Talas-Anayurt hattı otobüs duraklarından birinde, otobüsün gelmesinden
sonra ön tarafın dolu olması sebebi ile orta kapıdan binmek isterken, şoförün çalışanımız
binerken kapıyı kapatması ve iki kapı arasında sıkışması yüzlerce yolcunun günlük yaşadığı
olaylardan sadece biri. Halk bu sıkıntının çözüme kavuşmasından ve yolculara bu tür
muamelede bulunan otobüs şoförlerinin üsluplarına çeki düzen verilmesini istiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4286.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

SEÇĐLME HAKLARINI TÜRKĐYE
CUMHURĐYETĐ TARĐHĐNDE ĐLK ONLAR
KULLANDI
Kadınlara, 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme, 1933 yılında çıkarılan Köy Kanunuyla
muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 aralık 1934’te Anayasada yapılan bir değişiklikle
milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını layık olduğu değere
kavuşmuştur.
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Milletvekili

Bölge

Mebrure Gönenç

Afyonkarahisar

Sabiha Gökçül Erbay

Balıkesir

Şekibe Đnsel

Bursa

Huriye Öniz Baha

Diyarbakır

Dr.Fatma Memik

Edirne

Nakiye Elgün

Erzurum

Fakihe Öymen

Đstanbul

Hatı Çırpan (Satı Kadın)

Ankara

Ferruh Güpgüp

Kayseri

Bahire Bediş Morova

Konya

Mihri Pektaş

Malatya

Meliha Ulaş

Samsun

Fatma Esma Nayman

Seyhan

Sabiha Görkey

Sivas

Seniha Hızal

Trabzon

Benal Nevzat Arıman

Đzmir

Türkan Örs Baştuğ

Antalya

Hatice Özgener

Çankırı (Ara seçimle)

HABER: MAHMUT HOP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4287.html

Erişim Tarihi: 10.12.2013

Ferruh Güpgüp Kayseri'yi 5 dönem
mecliste temsil etmişti.
(1891, KAYSERĐ - 18 Nisan 1951), Ferruh Güpgüp, Kayseri CHP Vilâyet Đdare Heyeti ile
Belediye Meclisi üyeliğinde de bulunmuştu.
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Kadim kent Kayseri nicelerini bağrından çıkardı ve nicelerini gurbetin bağrına yolladı döner
diye geriye. Siyasette, edebiyatta, ticarette, sanatta... Toplumuzun bazen acısıydı onlar. Bazen
de sabır taşıydı. Aldıkları sorumlulukları layığı ile yerine getirenlerden olmuştur Anadolu
kadınları.
Kayseri bu anlamda kadını ve erkeği ile hep sorumluluk bilincinde olmuştur. Bu görev
bilincini ifâ edenler sacede erkekler olmamıştır.Bu göreve Kayseri'nin köklü ailelerinden olan
ve 5 dönem CHP'den milletvekilliği yapan"Güpgüp" sülalesinden Ferruh Güpgüp'de seçme
seçilme hakkının verildiği o yıllarda "bende varım" diyenlerden olmuştur.
HABER:MAHMUT HOP
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4288.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

ÇÖZÜM ÖĞRETMENLERĐ VE OKULLARI
GÜÇLENDĐRMEK…
Eğitim ile ilgili konulardan bahsetmek için önce Milli eğitim öğretmenlerinin nasıl bir
ortamda çalıştıklarından bahsetmek gerektiğine inanıyorum. Başarılar söz konusu olduğunda
hiçbir milli eğitim öğretmeninden bahsedildiğini göremezsiniz, başarısızlık ve sınavlarda
öğrencilerin 0 çekmeleri gündeme gelince milli eğitim öğretmenlerinin, milli eğitim
okullarının hedef tahtasına oturtulduğunu çoğu kez hep birlikte gördük ve şahit olduk.
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Milli Eğitim sistemi içerisinde en zayıf halka olarak görülen kurumlar her zaman okullar
olmuştur. Maalesef veliler dışarıdan özel ders aldırma konusunda veya dersaneye verilen para
konusunda en küçük bir sorgulama içerisinde olmazken, okula verdikleri yılda 50 liranın bile
hesabını soruyor hatta vermemek için elinden geleni yapıyor. Bu ortamda eğitimin kalitesinin
artırılması nasıl mümkün olur. Okul müdürlerinin okul temizlikleri için müstahdem
görevlendirmelerinin bile sorun olduğu bir milli eğitim sistemini elbette enine boyuna
konuşmak lazım. Ama evet ama diyorum. Çünkü bu konuşmalarda, toplantılarda,
konferanslarda sahadan birilerinin olması lazım. Yani eğitimin içinde bizzat bu sorunlarla iç
içe olan öğretmenlerin ve idarecilerin birinci ağızdan sorunlarının ele alındığı toplantılar
düzenlenmeli. Đlgililer bir de bu okullara dert dinlemek için gitmelidir. Teftiş baskısı olmadan,
öğretmenleri ziyaret edip dertlerini, idarecilerin sıkıntılarını dinlemek için ziyaret etmelidirler.
Çoğu sadece kağıt üzerinde doldurulan birtakım kırtasiye örneklerini incelemek yerine,
okulların içinde bulunduğu sorunlar ciddi bir şekilde ele alınmalı ve yerinde çözümler
üretilmeye çalışılmalıdır. Bu toplantılar kesinlikle akademik birtakım konulara da kurban
edilmemelidir. Çünkü eğitim fakülteleri maalesef ayağı yere basan öneriler sunmadı bugüne
kadar. KPSS sınavlarında çıkan eğitim bilimleri sorularına cevap vermeye benzemiyor
eğitimin bizzat içinde olmak. Ne oradaki açıklamalar bizim öğrencilerimize uygun ve öyle
öğrenci var karşımızda ve ne de o teorik açıklamalarda belirtilen bilgiler bizim eğitim
ortamlarımıza uygun düşüyor. Toplantıların amacına ulaşabilmesi için eğitimin içindeki
öğretmenlerin ve idarecilerin de sözlerinin dinlendiği bir mekanizmaya kavuşabilmek
gerekiyor. Yani soru şu; öğretmenlerin desteklenmesi ve öğretmenlerin yanı sıra okul
idarelerinin de ellerinin güçlendirilmesi meselesi nasıl olacaktır? Şu andaki yapıya bir göz
atmak gerekirse; Sahada olan insanları yani eğitimin içinde mücadele eden eğitim
çalışanlarını dinlediğinizde, derslerine girip çıkan, öğrencisine bir şey vermek için çırpınan
öğretmenlerin durumu gerçekten çok zor. Öğretmenlerine sahip çıkma noktasında en büyük
görev velilere düşmesine rağmen maalesef ülkemizde veliler taşın altına elini koymaktan
kaçınıyorlar. Hele bir de “Veliler veli nimetimiz” gibi ifadelerle taltif edilirlerse ayakları hiç
yere basmaz oluyor. Millet olarak eleştirmeyi çok seviyoruz. Fakat gelin bir işin ucundan
tutun dendiği zaman hemen oradan uzaklaşmayı tercih ediyoruz. Bakın başarıları ile ün
yapmış okullara hepsinde velilerin alın terleri vardır. Đşin içinde olan birisi olarak bir okulda
başarının sağlanabilmesi için veli katkısı şarttır diyorum. Bir de tabii, öğretmenlerin
konumunun güçlendirilmesi gerekiyor. Öğretmenlerle birlikte okul idarelerinin de
konumlarının güçlendirilmesi şarttır. Aslında Milli Eğitim öğretmenlerinin istediği tek bir şey
var. Öğrenciler karşısında ve veliler karşısında ezilmek istemiyorlar. Bugün öğrenci öğretmen
karşısında her türlü saygısızlığı yapıyor ama öğretmen bu öğrenciye kızamıyor bile.
Neredeyse, ilköğretimde olduğu gibi lisede de not ile sınıf geçme sistemi öğretmenin elinden
alınmış durumda. Bir sınavda bir sınıfta yüzde ellinin altında başarısız olursa o sınav
tekrarlanıyor. Öylesine cin gibi çocuklar var ki. Đkinci sınavı yaptırmak için ellerinden geleni
yapıp diğer arkadaşlarını ayartmaya hatta ve hatta tehdit etmeye bile kalkıyorlar. Disiplin
sorunları had safhaya çıkmış durumda. Adeta öyle öğrenciler var ki onlara gardiyanlıktan
başka bir şey yapılmıyor. Ama o bildiğimiz gardiyanlık değil, bütün imkanların suçlunun
elinde olduğu bir gardiyanlık düşünün işte öyle bir durumla karşı karşıya öğretmenler
maalesef. Ben batı ülkelerinin eğitim ortamlarının bu kadar disiplinsiz bir eğitim ortamı
olduğunu sanmıyorum. Bize şiddet yok diyorlar ama kendileri şiddetin dik alasını yapıyorlar.
Yanlış anlaşılmasın öğrenciye şiddet uygulansın demiyorum ama kusura bakmayın
öğrencilerin kendilerini bu kadar rahat hissettiği, kafasına göre hareket etmekte serbest olduğu
ortamlarda eğitimden, eğitim disiplininden bahsetmek mümkün değildir. Bu zihniyet
batılıların bize maksatlı olarak dayattığı hiç ama hiç bizim toplumumuzla ilgisi olmayan
asılsız birtakım pedagojik teorilerden ibarettir. Batıdan gelenlerden dinliyoruz. Orada bir
kişinin kuralları çiğnemesine asla müsaade edilmez ve en sert ceza verilir ki bir başkası aynı

şekilde davranmaya kalkmasın. Hele hele aynı eğitim ortamını paylaşan kişilerin başkasının
eğitim hakkını engelleyecek şekilde, rahatsız edici davranışlarına asla müsaade edilmez.
Bu trafikte böyle, insan haklarında böyle, eğitimde böyle her alanda böyle. Ne zaman batının
bu sahte değerleriyle kandırıldığımızı anlayacağız bilemiyorum. O anlatılan teorik pedagoji
hikayelerinin hiçbirisi bize uymadı, uymuyor ve gelecekte de uymayacak. Bu konularda
boşuna ısrar etmek milli eğitim sistemimize boşuna zaman kaybettirmektir. Belki bu
bahsettiğim konu daha başka ve uzun bir yazının konusu ama. Milli Eğitim sorunlarını bir
türlü çözemeyişimizin, ezberci nesiller, tek tip zihniyete sahip nesiller yetişmesine sebep olan
sistemler bize batının bir aldatmacası. Bu aldatmaca ne zamandan beri devam ediyor. Bir
bakmak ve bundan kurtulmanın çarelerini bulmamız gerekli. Bugün bu yanlış uygulamaların
bizi getirdiği nokta şu anda bulunduğumuz yerdir. Đnsan yetiştirmekte zorlanıyoruz, kaliteli,
bilinçli ve aklı başında insan yetiştirmek bu kadar zor olmamalı aslında. Ama bahsettiğim
sorunlar biraz da yapısal galiba. Mevcut yapıları sorgulamalı ve değiştirmeliyiz. Ama tabii bu
bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Bizim geleneğimizde öğrencinin adı talebedir. Yani
talep eden, neyi talep eden ilim öğrenmeyi talep eden. Bugün maalesef böyle bir öğrenci
karşımızda yok. Đlim talebi için değil belki de öğrencilerin en son talepleri ilim öğrenmek.
Karşınızda böyle bir topluluk olmayınca iletişim de olmuyor, ilim öğrenmek de mümkün
olmuyor. En temel sorun, disiplin sorunlarının çözülmesi için gerekli olan şartların sağlanması
gerekiyor. Bakın en küçük bir faaliyet yapmak için bile aklı başında, efendi öğrenci bulmakta
zorluk çekiliyor. Bundan şunu kastetmiyorum. Akıllı, hareketli ve kafasını kullanan
öğrencilere baskı uygulayalım onların kendini ifade etmelerine engel olalım demiyorum.
Kastettiğim çok başka bir şey. Bir amacı, hedefi, gayesi olan öğrenci bulmakta çekilen
zorluktan bahsediyorum. Okul dışında bir sürü olumsuz örnekle karşı karşıya bu çocuklar.
Öğretmen bir dersten haftada belki de iki saat giriyor. Bir hafta boyunca başka şeylerin
etkisinde kalıyor öğrenci. Burada işte biraz önce bahsettiğim veli faktörü devreye giriyor.
Maalesef davranış problemleri yaşayan çocuklara bir bakıyorsunuz velilerinin
davranışlarında, öğretmene karşı, okul idaresine karşı tutumlarında sorun var. Demek ki
diyorsunuz bu çocuk bu olumsuz hareketleri boşuna yapmıyor yani kendi başına öğrenmiyor.
Gerçekten ilim talep eden bir veli varsa o velinin öğrencisi de ilim talep eden bir yapıya sahip
oluyor. Veya davranış problemleri daha az yaşanıyor. Kısaca ifade etmem gerekirse; Milli
Eğitim sistemi içerisinde öğretmenlerin ve okul idarelerinin güçlendirilmesi gerekiyor.
Öğrenci karşısında, veli karşısında öğretmeninizi ve idarecinizi ezdirirseniz daha başlamadan
maçı kaybetmişsiniz demektir. Herkes bilir eskiden veya mutlaka yaşamıştır. Bir kişi sokakta
hocasını gördüğü zaman saygısını göstermek için ne yapacağını şaşırırdı. Oysa şimdi hiçbir
öğrenci bu ihtiyacı hissetmiyor bile. Bunun sebebinin iyi araştırılması ve işe buradan
başlanması gerekiyor. Ne olur basit bir düşünüşle bu çocukları da öğretmenler yetiştirdi diye
düşünülmesin çünkü yazının içinde bahsettiğim gibi öğretmenlere gelene kadar bu çocukları
etkileyen o kadar çok sebep var ki. Bunu göz önünde bulundurup ona göre düşünmek
gerekiyor. Vesselam…
CEMAAT ARTIK HUKUKĐ BĐR YAPIYA KAVUŞMALIDIR…
Yarın ki yazıdan da bir cümleyle bahsetmek istiyorum. O da şu. Dersane tartışmasında
gelinen noktada. Artık cemaat, cemaat denen yapının kendisini hukuki bir yapıya
kavuşturmasının vakti gelmiştir. Kim adına ve hangi kurum adına konuşulduğunun belli
olmadığı bir ortamda kim neyi ne adına savunacak ve itiraz edecek buna karar verilmelidir. Şu
anda hükümetin karşısında hukuki bir muhatap yoktur. Devasa bir yapı var ortada ama hukuki
olarak hiçbir muhatap yok. Böyle saçma şey olmaz. Bu konuya devam edeceğim inşallah…
VEDAT ÖNAL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4289.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

CEMAAT HIZLI BĐR ŞEKĐLDE HUKUKĐ
KĐMLĐĞE BÜRÜNMELĐ…
Türkiye’de cemaat yapıları hep varoldu. Cumhuriyet tarihi belki de cemaat ve tarikatlarla
devletin mücadele tarihidir. Bu dönemde maalesef devlet eliyle bir çok yanlışa imza atıldı.
Ezanın Türkçeleştirilmesinden tutunda yapılan bir çok düzenleme vatandaştan sürekli tepki
görmesine, tasvip edilmemesine rağmen inatla ve ısrarla yapılmaya devam edildi.
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Bu geçen yıllar boyunca cemaat yapıları da kendi özgürlük alanları dahilinde yapılanmalarını
sürdürdüler ve bir şekilde var olmaya devam ettiler.
Bu durum 1980 askeri darbesinden sonra farklı bir boyut kazandı. Daha önce belli oranda
resmiyetten uzak sürdürülen faaliyetler vakıf ve dernekler gibi çeşitli platformlarda devam
etmeye başlandı. Bu süreçte yüzlerce vakıf ve derneğin faaliyete geçtiğini gördük.
1980 yılları ve 90’lı yılları her birlikte yaşadık. Yaşımız itibariyle 70’li yılları bilmesek de
80’li ve 90’lı yılların bizzat içindeydik ve hemen hemen her yaşanan olaya, tartışmalara,
gerilimlere şahit olduk.
Belirttiğim gibi birçok yapı, gerek cemaat gerek tarikat yapısı bir şekilde resmi kimlik
kazandı. Vakfı ve derneği oldu. Yayın faaliyetlerine başladılar. Kitap, dergi çıkardılar.
Öğrenci evlerinde, yurtlarda faaliyetlerini devam ettirdiler.
Özellikle 90’yı yılların ikinci yarısında 28 Şubat süreci ile birlikte ise herkese sineye çekildi.
Özal döneminin toz pembe yılları sona erdi ve cemaat ve tarikat yapılanmaları için tekrar içe
kapanma dönemi başlamış oldu. Bu içe kapanma birçok savrulmayı da beraberinde getirdi. Bu
dönemde birçok vakıf ve dernek kapandı veya kapatıldı. Böylesine hızlı bir süreç yaşandı.
Bu kısa 80’li ve 90’lı yıllarla ilgili hatırlatmadan sonra gelelim. 2000’li yıllara. Bu dönemde
de ilk yıllarda çok fazla değişiklik olduğu söylenemez. AK Parti iktidarının ilk birkaç yılı bazı
konularda öyle ahım şahım ilerlemelerin olduğu söylenemez.
Özellikle 2007-2009 döneminde il teşkilatının içinde bizzat bulunduğum için çok yakından
biliyorum. AK Parti’nin kapatılması ile ilgili dava açıldığında parti içinde ve çevresinde
yaşanan hayal kırıklığı ve o halet-i ruhiye içinde olmak çok kötü bir durumdu.
Anayasa Mahkemesi kararını vermeden önce partinin kapatılması ile ilgili her türlü kararı
bekler hale gelmiştik. Hatta bütün hazırlıkları bitirmiş ve binayı boşaltmak için günler
öncesinden hazırlıkları bile tamamlamıştık. Nereye neyin teslim edileceği bile teker teker
gözden geçirilmiş ve gece yarılarına kadar bununla uğraşmıştık. Bu 2007 seçimlerinin hemen
ardından yaşanan stresli aylar belki de seçim çalışmalarından bile daha zorlu bir dönemi
kapsıyordu. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu dönemler yaşandı ve herkes bu badireleri
atlatıp bugünlere geldi.
Bugün dersane tartışmalarının ayyuka çıktığı bir ortamda, AK Parti’yi 2004 yılındaki bir
MGK kararı dolayısıyla eleştirmek en hafif tabiriyle insafsızlıktır. Bu açıklamalarından dolayı
Hocaefendiyi de çok yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Bugün devasa yapısıyla ve yüzlerce
kurumu ile bir güç odağından bahsediliyorsa bu AK Parti sayesinde olmuştur. Bunun asla

unutulmaması ve unutturulmaması gerekiyor. Başta kısaca tarihi olaylardan niye bahsettim.
Bizim milletimiz geçmişi çok çabuk unutuyor. Yaşananlar maalesef üç beş yıl sonra
hatırlanmaz hale geliyor. Bu yüzden tarihin tekerrür etmemesi için tarihi gerçeklerden ders
almalıyız. Önceki gün akşam Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bakanlar Kurulu Kararı’nı
açıkladı. Bu karara göre dersaneler 2015 yılına kadar peyderpey kapatılacak. Bu kararın
ardından bu işi daha fazla dallandırıp budaklandırıp abuk subuk açıklamalar yapmaya devam
edilecek mi çok merak ediyorum. Bence bu bir milat olacaktır ve inşallah bu anlamsız
açıklamalar, yok AK Parti cemaate tuzak kurdu, fişleme yaptı gibi abesle iştigal edilecek
açıklamalar yapılmayacaktır.
Ayrıca cemaatin kolunu kanadını kıracak hangi çalışmanın içinde oldu AK Parti çok merak
ediyorum. Bunu bir taraf olarak söylemiyorum. Bir vatandaş olarak soruyorum. Özellikle
2008’den sonra AK Parti cemaatin hangi işine taş koydu. Daha önce bahsettim. Cemaat
çevreleri tarafından sırf cemaat etkisiyle binlerce evet binlerce Avrupa Birliği Projesi kabul
ettirildi. Söylediğim rakamı iyi biliyorum çünkü başkalarının yaptığı projeler maalesef kabul
edilmezken cemaat çevrelerinin böyle bir ayrıcalığı vardı. Bu basit bir örnek. Bunun gibi daha
bilmem kaç konuda cemaat çevrelerine pozitif ayrımcılık yapıldı. Şu andaki devasa yapının
karşımızda olması mümkün müydü bu iktidar olmasaydı. Şimdi kalkıp, ne olduğu belirsiz bir
muhabirin 2004 yılındaki MGK kararı ile ilgili spekülatif haberine bel bağlayıp onun üzerine
açıklamalar yapmak ne kadar ahlaki artık ben bunu sorguluyorum. Ve bu ülkede cemaat
mensuplarının bir kısmı da dahil bunun sorguladığına eminim.
Son olarak baştaki başlıkta belirttiğim gibi bu kadar devasa bir yapıya bürünmüş olan bir
cemaat yapılanmasının artık bir hukuki yapıya kavuşması gerekiyor. Bir vatandaş olarak veya
bir devlet olarak karşınızdaki yapıyla ilgili bir muhatap arama ihtiyacı hissediyorsunuz. Bakın
hocaefendi cemaati dışında birçok cemaat ve tarikat yapılanmaları aşağı yukarı bir hukuki
yapı içinde kendilerini ifade etmeye başladılar.
Çok önemli bir cemaat yapısından bahsediyorsunuz. Üstelik bu yapının artık siyasetle iç içe
olan tarafı da ortaya çıkmış durumda. Yani bu kadar siyasetle ilgili görüş ve tartışma yaratan
bir meselede taraf olmak, hukuki bir kimliği gerektirir diye düşünüyorum. Hiçbir gelişmiş batı
ülkesinde, gelişmiş hiçbir demokraside böylesine devasa bir yapıya sahip olan bir güç
odağının hukuki bir zemini olmadan hareket etmesi düşünülemez. Yaşanan bu tartışmalar
gösterdi ki, cemaat bazı noktalarda kendini bir yere konuşlandırmaktadır. Bu konuşlandırdığı
yerde zaman zaman iktidarla da olabilir muhalefetle de olabilir veya başka bir kurumla da
olabilir karşı karşıya gelme, ihtilafa düşme ihtimali doğmuştur. Bu da gayet doğaldır çünkü
herkesin bir konuda aynı düşünmesinin beklenmemesi gerekiyor. Fakat işin garip olan tarafı
şudur. Tartışmanın bir tarafı ile ilgili karşınızda hukuki bir muhatap bulunmamaktadır. Bu
cemaatin evet bir lideri, öne çıkan bir ismi vardır fakat hocaefendinin böylesine bir hukuki
temsil kabiliyeti yoktur.
Çeşitli kurumlardan bahsediliyor. Gazeteciler Yazarlar Vakfı’dır, televizyonlardır, yayın
kuruluşlarıdır. Bütün bunlar cemaati ifade etmeye yetmez. Bunların hepsi dersanelerde dahil
bir meslek kuruluşudur. Herkes biliyor ki cemaat ne bir yayın kuruluşudur, ne de bir meslek
kuruluşudur. Bu yüzden adının konulması ve gerek hukuki gerekse mali olarak denetlenebilen
bir kurum haline gelmesi gerekiyor. Vatandaş olarak her kurumun denetlenmesi gerekiyor.
Bir zamanlar askerler için çok tartışılan şeyler bugün bu cemaat yapıları için de söz
konusudur. Herkesin özellikle istismara açık olan mali konularda da hesap verir bir duruma
gelmesi gerekiyor.
Bir iktidarla neredeyse kıran kırana bir mücadele içine giren bir yapıyı kimlerin hangi
kurumların oluşturduğu bile bilinmiyor. Bu şunu da getirecek. Herkes kartlarını açık
oynayabilecek. Yani herkes düşüncesini gizlemeden saklamadan ifade edebilecek. Bu da
şeffaflığı getirecek. Her şeyin başı şeffaflık ve hesap verebilirliktir.

Yıllardır söyleyip duruyoruz. Bunun adı hesap verebilirliktir. Şimdi iktidarın dersanalerle
ilgili yaptığı diyelim ki yanlış. Đktidar 4 ay sonra halka hesap verecek. Halkın karşısına
çıkacak ve kendini anlatacak. Yanlışsa vatandaş gerekli hesabını sandıkta görecek. Peki bu
kadar yapılan şeyler konusunda cemaat yapılarının hesap verme gibi bir durumu söz konusu
mu? Kesinlikle değil. Đşte çarpık olan durum budur. Bir tarafın hatası, yanlışı karşısında hesap
verebilirliği. Karşı tarafın ise böyle bir durumunun olmaması. Kimin hareket alanı daha geniş,
daha rahat hareket ediyor peki. Elbette cemaat yapıları.
Bu bahsettiğim husus sadece hocaefendi cemaati için geçerli değildir. Burada bahsettiğim
husus genel bir ilke, bir kuralı kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde faaliyet
gösteren büyüklükleri önemli değil ama bütün gurupların hukuki bir çerçeve içinde olmaları
gerekiyor. Bu olmazsa hukuk devleti ilkelerinden nasıl bahsedilebilir. Haftalardır tartışılan ve
atlanan nokta burasıdır.
Bu yapıyı cemaatin nasıl kuracağını bilemiyorum. Ama siyasi parti mi olur, dernek mi olur,
vakıf mı olur bir şekilde kamuoyunun önüne çıkmaları gerekiyor. Yoksa bunun dışında
hareket etmek kaçak güreşmek demektir. Bunun da naçizane, oyunun kurallarına aykırı
olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar cemaat çevreleri bundan ısrarla kaçındılar. Kendilerini
sayısal olarak ifade edebilecek her türlü organizasyondan uzak durdular. Đktidarlara hep
dışarıdan destek vererek işi götürdüler. Ama gelinen noktada artık geri dönüş imkanı
kalmamıştır. Siyasi bir iktidarla kavgaya tutuşmak, kavgaya tutuştuğunuzun karşısında
muhatap olmayı gerektirir. Bu muhataplıkta hukuki sorumluluk gerektirir. Bu hukuki
sorumluluğu üstlenecek bir kurumun ortaya çıkması şarttır.
Her iki camiadan da çok değerli arkadaşlarımız var. Hepsine Allah selamet versin. Ama bu
tartışma veya üslup doğru ve etik değildir. Bugünden sonra cemaat böyle bir yapılanmaya
gitmezse kendi adına bunun bir yanlışlık olacağını düşünüyorum. Güç gösterisi yapmak
güzeldir ama bunun sonuçlarını göze alarak yola çıkmak gerekir. Bu güç gösteri yapıldıktan
sonra bence buradan geri adım atmadan kendilerini bulundukları noktada ifade edecek bir
yapıya kavuşturmaları hem kendileri için hem de memleketin geleceği için şarttır.
Vesselam…
VEDAT ÖNAL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4290.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

ĐSLAM ŞEHRĐ, TURGUT CANSEVER VE
MODERN ESARETĐMĐZ…
Yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde günlük meşgalelerden uzak bir değerlendirme yazısı
yazmak istedim. Günlük meşgalelerle o kadar meşgulüz ki bu tür konuları ele alıp
yaşadığımız mekanlarla ilgili düşünmekte zorlanıyoruz.
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Üstad Turgut Cansever’e göre şehir demek; “Đnsanın hayatını düzenlemek üzere meydana
getirdiği en önemli, en büyük fiziki ürün ve insan hayatını çerçeveleyen yapı” olarak
açıklanıyor ve aynı zamanda bu tanımını verdiği şehrin imajı “Đslam kültüründe cennet
tasavvurunun bir yansımasıdır” diyor usta mimarımız Turgut Cansever hocamız.
Turgut Cansever, tarihin gördüğü belki de en büyük mimarlardan birisi olar Mimar Sinan’ın
yolundan giderek kaleme aldığı “Osmanlı Şehri” adlı kitabında yazıyor bu satırları.
Üstad Cansever’e göre, “Tüm kainat Allah tarafından insanoğluna emanet edilmiştir. Onun
muhafazasında ve güzel hale getirilmesinde toplumların, dolayısıyla bireylerin ortak
sorumluluğu vardır”.
Yine “Osmanlı Şehri” kitabındaki makalelerinde üzerinde durduğu bir başka önemli nokta da;
Đnsana, dünyaya ve varlığa dair bütüncül telakkinin mimariye ve hayatın her alanına nasıl
uygulanabileceğini anlatıyor. Osmanlı evinde ve şehrinden yola çıkarak sonsuzluğa, sınırsız
mekanı temsil eden bir mimari anlayışı ortaya koyuyor.
Üstadın ele aldığı bu Osmanlı şehri merkezinde camiinin olduğu ve onun etrafında gelişen
Đslam şehirlerinin de adeta bir görünümü gibidir. Đslam şehir mimarisi ile ilgili çok fazla
yazılmış kaynak yok maalesef. Bu anlamda Üstad Cansever’in şehir mimarisi ile ilgili
çalışmaları üzerinde önemle durulması gereken eserlerdir. Son yüzyılda onun gibi mimari
alanında bizim kültürümüzü yansıtacak eserler ortaya koyabilecek mimarları yetiştiremedik.
Maalesef kendisinden de yeterince istifade edemeden bu alemden göçüp gitti. Kendisine
rahmet diliyoruz. Fakat bugün geldiğimiz noktada artık bir nebzede olsa, maddi anlamda
rahatlamanın yaşandığı bu dönemlerde Đslam şehircilik anlayışını modern zamanlara
uyarlamamız gerekiyor. Bunun içinde Mimar ve düşünür Turgut Cansever’i takip edecek
mimarlara ihtiyacımız var. Modern anlamda mimari eserlere son 50 yılda çokça rastladık.
Şehirlerimizi modern şehirler haline getirmek için elimizden gelen betonlaşmayı (!) sağladık.
Geldiğimiz noktada insanların birbirinden uzaklaştığı, komşuluk ilişkilerin neredeyse
sıfırlandığı bir acayip yapı ortaya çıktı. Đslam şehirleri camilerin ve mescitlerin etrafında
gelişen şehirlerdi. Bütün hayatın devaranı şehir merkezinde camilerin ve mahallelerde de
mahalle mescitlerinin etrafında yaşanırdı. Batı modernizminin etkisiyle iğdiş edilen şehir
yapılarımızda, bugün bu hayat akışını görmek mümkün değildir. En azından hayatın bu
yapıların etrafında yaşandığını söylemek pek mümkün değildir. Hz. Peygamberin Medine’ye
hicretinde inşa ettiği Mescid-i Nebevi’de olduğu gibi, Đslam şehir mimarisinin olmazsa
olmazını bu yapılar oluşturur. Camilerin etrafında kümelenen, medrese, imaretler, hamam,
çarşı, bedesten ve alış verişin ve çeşitli iş kollarından esnafların kümelendiği mekanlar.
Buralar Đslam şehrinin can damarlarıdır. Eski çarşı yapısını koruyan Anadolu şehirlerine ve
özellikle Balkanlarda Bosna ve çevresindeki Osmanlı yapılarına bir baktığımızda bu canlı ve
hala yaşayan daha doğrusu yaşamaya çalışan yapıyı rahatlıkla görebiliriz. Evet bugün her
mahallemizde büyük büyük bir değil birkaç tane camiler inşa ettik. Vatandaşlarımızın
hayırları ile ayakta duran bu yapılar Đslam toplumunun cami ile ilgili hassasiyetini göstermesi
bakımından büyük önem taşıyor. Bütün aleyhte propagandalara rağmen, bu kadar cami ne işe
yarayacak gibi saçma sapan sözlere rağmen Müslümanların bu hassasiyetine kimse zarar
veremedi ve Allah şükür ki gelecekte de zarar veremeyecek ve Müslümanlar cami inşa
etmeye devam edecek. Đnşallah bundan sonra da hayat bu camilerin etrafında şekillenecek.
Burada belirtmek istediğim husus, yeniden bu camilerimizi, mescitlerimizi hayatın
merkezlerine taşımamız gerektiğidir. Devasa alış veriş merkezleri yapıyoruz. Bunu biz
yapıyoruz. Müslüman hassasiyeti olan insanlar yapıyor. Peki merkezine veya insanların
sürekli gözüne batacak bir yerine mescit koyabiliyor muyuz? Bu soruya olumlu bir cevap
verebildiğimiz oranda batı medeniyetinin seküler dayatmalarına boyun eğmedik diyebiliriz.
Başımız dik alnımız açıktır diyebiliriz. Fakat maalesef bunu söylemek şöyle dursun. Bu
mekanlar, Đslami hayatın dışında bambaşka ilişkilerin ve bambaşka hayatların yaşandığı
mekanlar haline geldi.

Bu anlamda modern dünyanın değerlerine katacağımız hiçbir şey yok muydu? Ey
Müslümanlar, ey sizler, ey bizler. Bir batı ülkesine gittiğimizde karşılaştığımız koca koca,
devasa alışveriş merkezlerinin aynılarını taklit edip yapmak marifet miydi acaba? Bunu hiç
sorgulamadan veya kendimize uyarlamadan kabul etmek ne kadar doğruydu.
Küçük bir anı ile bitirmek istiyorum. Ama bu konuyu zaman zaman işlemeye devam
edeceğim. Çünkü bu konu bundan sonra Đslam medeniyetinin yeniden inşasının en temel
göstergesi olacaktır. Ensar Vakfı’nın Şubeler Toplantısı vesilesiyle, Erzurum’da geçtiğimiz
Haziran ayında bulunduk. Ensar Vakfı’na emeği büyük olan AK Parti Đstanbul Milletvekili ve
Đçişleri Komisyonu Başkanı Feyzullah Kıyıklık Bey’de oradaydı. Palandöken Dağı’nın
eteklerinde geçtiğimiz Üniversiad Oyunları için yapılmış bir tesis var. Her şey güzel, güzel
olmasına; hizmet, odalar, yemek. Yani modern bir insanın konforu için her şey mevcut. Fakat
büyük bir eksikliği var. Ne peki, hiç akla gelmeyen, düşünülmeyen ihtiyaç olarak görülmeyen
mescit. Đhtiyaç hasıl olunca açılan küçücük bir odaya zorla sıkıştırılan 200’e yakın insan. Belli
ki insanların namaz gibi bir ihtiyaçlarının olduğu hiç hesaba katılmamış. Evet buna vurgu
yaparak Feyzullah Bey’de şöyle söylemişti: “Yahu burasını bizim iktidarımız yaptı. Başka
zamanlarda olsa düşünülmezdi. Mescit yapılması hoş görülmezdi. Fakat bizim yaptığımız bu
tesislerde böyle bir eksiklik nasıl olabilir” diye isyan ediyordu. Bu isyana katılmamak
mümkün mü? Bu tesis yapılırken çok güzel ve merkezi bir yerine bir cami yapılsa ve diğer
dinlere mensup insanların de ibadetleri düşünülerek kilisedir, havradır belli bölümlerine
eklense kötü mü olurdu? Bu soruyu sormak görevimiz değil mi? Bu soruyu sormakta bir hata
bir yanlışlık var mı?
Bugün inşa edilen evlerimizde, okullarımızda, alış veriş merkezlerimizde, çarşılarımızda,
pazarlarımızda abdest almaya uygun mekanlarımız ne kadardır sizce. Evlerimizde,
okullarımızda, işyerlerimizde, abdest almak için çektiğimiz sıkıntıyı bir gözünün önüne
getirin bakalım. Bir de Cami Kebir’in avlusunda her şeyin merkezinin cami olduğu bir
ortamda insanların sohbetlerini yaparken rahat bir şekilde abdestlerini aldığı mekanlara bir
bakın. Bu mekanlar bundan altıyüz, yediyüz yıl önce yapılan mekanlar. Evet bende isyan
ediyorum. Đçinde kaybolduğum, bunaldığım alış veriş merkezlerini hanımın zoruyla gezerken
ruhum sıkılıyor. Hoşlananlar vardır. Belki de sürekli dört duvar arasında çalıştığımız için daha
çok kendimi doğaya, dağlara, taşlara atmak istiyorum. Bunu insanları eleştirmek maksadıyla
söylemiyorum. Elbette insanlar alış veriş merkezlerinde güzel vakit geçirebilirler. Bu herkesin
hür tercihidir. Fakat biraz da fotoğrafa tersinden bakmak zamanı gelmedi mi.
Modernizmin bize dayattığı birtakım değerleri sorgulamak, onların yerine yenilerini ve bizim
inancımıza daha uygun olanları koyabileceğimiz hiç aklımıza gelmiyor mu? Bu batı
değerlerini aynı formatlarla kabul etmek zorunda mıyız mesela. Mesela bir Fransız marketler
zinciri ülkemizde yatırım yapmak istediğinde bizim onlara süreceğimiz ön şartlarımız yok
mu? Yoksa bizler onların ön şartlarına mahkum mu olacağız. Bundan sonraki dönemde bu
sorular biz Müslümanlar için hayati öneme sahip sorular olacaktır. Bu sorulara hayati cevaplar
verip icraatlarımızı o yönde yapmazsak, 20. yüzyıl modernizminin içinde kaybolup gideceğiz.
Her ne kadar çok iddialı söylemlerimiz olsa da, icraatta bir şey olmayınca, bugün ki dayatılan
modern şehirlere elimiz mahkum esir olmaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük açık
hapishaneleri. Cenab-ı Hak’tan niyazım, bizler bu şehirlere mahkum olduk, beton yapılar
içinde kaybolduk ama inşaallah çocuklarımız, torunlarımız kendi inançlarına daha yakışan
mekanlarda yaşarlar. Vesselam…
VEDAT ÖNAL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4291.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları
Güneydoğu Đlleri Barış Ve Kardeşlik Ziyareti
Đzlenimleri
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları 2010 yılında sonbaharda “KÜRT SORUNU NEDĐR,
KÜRTLER NE ĐSTĐYOR, ONLARIN SIKINTILARI, ŞĐKAYETLERĐ, TALEPLERĐ
NELERDĐR” konularında bilgi sahibi olmak, onlarla tanışmak, çarşılarını, pazarlarını
görmek, birlikte yemek yiyip çay içmek için Güneydoğu Anadolu da 5 ili kapsayan
(Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır) bir ziyaret gerçekleştirmiş, izlenimlerini
Kayseri kamuoyu ile paylaşmış, devamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan ( Şanlıurfa,
Mardin, Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Muş, Van) ve iç Anadolu’dan (Kayseri, Konya,
Aksaray, Niğde, Konya) illeri sivil toplum kuruluşlarını Kayseri’ye davet etmiş 2 günlük
misafir etmenin ardından Kayseri bürokrasisi ve sivil toplumunun da katıldığı “KÜRT
SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI” konulu bir program düzenlemiş, Doğu ve Güneydoğu
illeri ile sivil toplum bazında kardeşlik ve muhabbet ortamı geliştirmeye çalışmış, akabinde
Mardin de yapılan Kutlu Doğum programının icrasına katılmış ve değişik zamanlarda yapılan
karşılıklı ziyaretler devam etmiş idi.
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O günden bugüne çok şeyler değişti, bir yandan Doğu Batı Kardeşlik buluşmaları başladı.
Kayseri bu buluşmalara iştirak etti. (Diyarbakır, Ankara Pursaklar ve Đstanbul) buluşmalarına
katıldı.
Hükümet ve PKK arasında OSLO görüşmeleri yapıldı. PKK lideri Abdullah ÖCALAN’ın 21
Mart 2013 Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çatışmasızlığın devam etmesi, barışın
sağlanmasını isteyen mesajı kamuoyuna okundu ve silahlar sustu, ne PKK militanları nede
güvenlik güçleri çatışma yapmamaya çalıştı. Akabinde şehit cenazeleri gelmez, dağlarda PKK
militanları öldürülmez oldu. Güneydoğu Ve Doğu Anadolu da sessizlik ve sükûnet hâkim
oldu. Ardından Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Diyarbakır’a yaptığı (Toplu açılış ve
düğünlerinde içinde yer aldığı Irak Kürdistan bölgesi başkanı Mesut BARZANĐ ve 38 yıldır
yurt dışında yaşayan Şanlıurfa doğumlu sanatçı Şivan PERVER’in ve halk müziği sanatçısı
Đbrahim TATLISES’in de davet edildiği) ziyaret bölgede büyük bir sevinç ve bayram havası
esti Đşte Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları temsilcileri olarak Mazlumder’den Ahmet TAŞ,
Miraç Kültür Merkezinden Furkan Yılmaz ALTINÖZ, Hilalder’ den Celil TEKCAN, Arifhan
radyodan Sadi ÖZMEN, Şafak radyodan A. Biçer CEYLAN, Ribat Eğitim Vakfından Habip
KÜÇÜK, Eğitim Bir Sen’den Rıza BOZDAĞ, Gönüllü Kuruluşlar sekreteri Erol ÜNLÜ ve
Mazlumder üyeleri Dilaver GÖĞTAŞ ve Harun GÜRPINAR’dan oluşan bir ekiple, bölgede
gelinen nokta ve sevinç ortamını yerinde görmek amacıyla 28 Kasım gecesi 10 kişiyi bulan
ekibimizle Bismillah diyerek yola koyulduk.

Đlk molamızı Sivas’ın Gürün ilçesinde verdik. Burada verilen namaz ve çay molasının
ardından sabah namazı vakti Ezazığ’a ulaştık. Elazığ da şirin ve sıcak bir camide sabah
namazını eda ederek Diyarbakır’a doğru yola devam ettik. Diyarbakır’a planladığımız gibi
sabah 08.00 da ulaştık. Doğruca Bağlar semtinde Đstasyon Meydanına yakın olan ”
Diyarbakır ve Değerlerini koruma Derneğine” ulaştık. Dernek başkanı Recep ĐDĐKUT hoca
bizi güler yüz ile karşıladı. Burada biraz dinlenmenin ardından Diyarbakır da bulunan ve
davet edilen sivil toplum kuruluşları ( Diyanet Sen, Bayındır Memur Sen, Mazlumder,
Anadolu Gençlik Derneği, Enerji Bir Sen, Đmam Hatip Mezunları Derneği ve diğerleri) ile
birlikte yaptığımız kahvaltıyı müteakip bölgede devam eden çatışmasızlık ortamı ve
Başbakan’ın Diyarbakır ziyaretinin bölgedeki yansımaları, halkın süreç hakkındaki kanaatleri
ve kaygıları konusunda ev sahibi sivil toplum temsilcilerinin görüşlerini sorduk.
Belirtilen kanaatlerde özellikle halkın çatışmasızlık ortamından ve sağlanan güvenlikten
memnun olduğu, bu ortamın devamının gerekli olduğu, asker veya PKK silaha sarılırsa büyük
bir yanlışın yapılacağı, ortam devam ederken devlet yatırımlarının ve reformlarının devam
etmesi gerektiği, bu durumun devam etmesi durumunda PKK ya verilen halk desteğinin
zamanla azalacağı yönünde oldu. Buradaki sivil toplum kuruluşları Batı illerinin Doğu
Bölgesini yakinen tanımadan suçladığını, PKK’nın yaptığı saldırıları tüm Kürt toplumuna ait
gördüğünü, bununda doğru bir şey olmadığını bölgede PKK’ya verilen desteğin çok da fazla
olmadığını dile getirdiler. Kıymetli dostumuz Recep ĐDĐKUT hocanın başkanlık yaptığı
Diyarbakır ve Değerlerini Koruma Derneğindeki güzel ve verimli buluşmanın ardından Mavi
Marmara Gemisinin Diyarbakır şehidi Ayder başkanı Ali Haydar BENGĐ’nin Bağlar
mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek Fatiha okuyup dua ettik. Buradaki ziyaret sırasında
aramıza Diyarbakır Hayat der yönetim kurulu üyesi Ahmet Bey de katıldı ve Diyarbakır’dan
ayrılıncaya kadar bize eşlik etti.
Ali Haydar BENGĐ’yi ziyaretin ardından restorasyonu tamamlanan Diyarbakır Ulu Camiinde
Cuma namazını eda ettik. Burada ekibimize şu an Diyarbakır Dicle Üniversitesinde öğretim
üyesi olan Mazlumder Kayseri Şubesi eski başkanı Yrd. Doç. Dr. Atalay ŞAHĐN bey de
katıldı. Vakti sınırlı olduğu halde bize hoş geldiniz demeye gelmiş. Cuma namazını müteakip
Diyarbakır Hayat Der’in vakıflardan kiraladığı Kur’an ilimleri araştırma merkezini ziyaret
ettik ve hayırlı olsun dedik. Öğle yemeğinin ardından vakıfların restore ettiği şuan Ensar
Vakfının da büyük bir kitapevinin bulunduğu Hasan Paşa hanını gezmeyi müteakip Hz.
Süleyman Camiini ziyaret ederek Diyarbakır’ın fethi sırasında burada şehit düşen sahabeler
için dua ettik. Daha sonra şehit Ali Haydar BENGĐ’nin kurucuları arasında bulunduğu Ayder
derneğini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgiler alıp dernek yetkilileriyle birlikte ikram
edilen çayları yudumladık. Ev sahipliğini Ayder eski başkanı Ferzende LALE yaptı. Buradaki
ziyaret sırasında Diyarbakır Mazlumder eski başkanlarından avukat Nesip YILDIRIM da
katıldı, onunla da hasret giderme fırsatımız oldu.
Diyarbakır da gezdiğimiz son yer Mardin kapı semtindeki Diyarbakır Kalesinin en görkemli
yeri olan Keçi Burcu oldu. Burada burca çıkan ekibimiz Diyarbakır’ı ve Dicle vadisini temaşa
etmenin zevkini yaşadılar. Diyarbakır ziyaretimiz sırasında bize ev sahipliği yaparak büyük
ilgi gösteren Recep ĐDĐKUT hocaya, Ayder yönetim kurulu üyesi Ferzende LALE’ye, Dr.
Atalay ŞAHĐN’e, avukat Nesip YILDIRIM’a, Hayat Derneği yönetim kurulu üyesi
muhasebeci Ahmet Bey’e ve diğer karşılayanlara duacıyız, hayırlı hizmetlerinin devamını
diliyoruz.
Diyarbakır ziyaretinin ardından 1,5 saatlik bir yolculukla Batman’a ulaştık. Orada bizi bir
zamanlar Kayseri Gülük Camiinde imamlık yapan Salih GÜLTEKĐN hoca karşıladı. Bizi
Mustazaflarla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde misafir etti. Burada kılınan Akşam
namazı ve ikram edilen çayların ardından bölgedeki son durum hakkında yetkililerden bilgi ve
izlenimler almaya çalıştıkAldığımız izlenimlere göre Batman halkı süreçten ve çatışmasızlık
ortamından memnun, hükümetin Kürt sorunu konusunda sadece PKK ve BDP’yi muhatap

almasından da rahatsızlar. Halk Müslüman ve mütedeyyin kesiminin de hükümet tarafından
muhatap alınmasını, onların da süreç ve reformlarla ilgili görüşlerinin dikkate alınmasını
istiyor. Yetkililer Batı bölgelerinden gelen bizlerin bölgeyi ziyaretinden memnun kaldıklarını
ve bunun devam etmesini istiyorlar. Vaktimizin azlığı sebebiyle kısa süren Batman ziyaretini
tamamlayarak vedalaşıp Siirt’e ulaşmak için yola koyulduk.
AHMET TAŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4292.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayserispor’da Üst Tur Sevinci
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında 1461 Trabzonspor’u sakatlıktan kurtulan
Bobo’nun attığı tek gol ile yenerek tur atlayan Kayserispor’da sevinç hakim.Kayserispor
Kulübü Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, Ziraat Türkiye...
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında 1461 Trabzonspor’u sakatlıktan kurtulan
Bobo’nun attığı tek gol ile yenerek tur atlayan Kayserispor’da sevinç hakim.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur
karşılaşmasında1461 Trabzon'u eleyerek, tur atlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Ortaköylüoğlu, kupada iyi bir mücadele vererek üst tura atladıklarını belirterek, alınan
galibiyetin takımda moralleri yükselttiğini bildirdi.
Ortaköylüoğlu, “1461 Trabzon'u eleyerek, bir üst tura çıktığımız için sevinçliyiz. Takım
oyuncularımız 90 dakika boyunca ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergiledi. Teknik
ekibimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Bundan sonra ligde ve kupada daha iyi
noktalara gelmek için çaba sarf edeceğiz. Deplasmanda oynayacağımız Karabükspor maçını
da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4293.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kto'dan Kış Lastiği Uyarısı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kış lastiği uygulaması ile
ilgili olarak KTO üyelerini ve Kayserilileri uyardı.Hiçyılmaz, yolcu ve yük taşıyan ticari
araçlara 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında getirilen...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kış lastiği uygulaması ile
ilgili olarak KTO üyelerini ve Kayserilileri uyardı. Hiçyılmaz, yolcu ve yük taşıyan ticari
araçlara 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında getirilen kış lastiği kullanma zorunluluğunun, bu
kış binek otomobilleri de kapsadığını hatırlattı. Başkan Hiçyılmaz uyarılarını şöyle sürdürdü:
“Đlgili yönetmelik uyarınca, yolcu ve yük taşıyan araçlar için getirilen zorunluluk bu yıldan
itibaren binek otomobiller için de geçerli hale getirilmiştir. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında
araçlarına kış lastiği takmayanlar için verilecek ceza ise 500 TL olarak belirlenmiştir. Her yıl
ıslak, karlı ve buzlu zeminde yaklaşık 16 bin kaza meydana geldiği göz önüne alınarak,
uygulamanın TIR ve Kamyonla yük taşımacılığı yapan Odamız üyeleri başta olmak üzere,
tüm sürücü ve yayaların trafikteki can güvenliğini sağlayacağı unutulmamalıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4294.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Engellere Engel Olmayan Melikgazi Belediyesi
Duyarlı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisi Aralık ayı
olağan toplantısının ikinci oturumun Belediye Meclis Salonunda yapıldığını ve bu toplantı da
Mecl is gündeminde bulunan 6 maddenin görüşülerek karara...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisi Aralık ayı
olağan toplantısının ikinci oturumun Belediye Meclis Salonunda yapıldığını ve bu toplantı da
Meclis gündeminde bulunan 6 maddenin görüşülerek karara bağladığını söyledi.
Meclis Toplantısında Engelliler için yapılan hizmetlerin genişletilmesi ve artırılması
gerektiğini belirten Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kayhan, 4 Aralık Engelliler
Günün bu çalışmalar için bir fırsat olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
“Melikgazi belediyemiz gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar da engelliler için engelleri
kaldırmaktadır. Belediye binasında engellilere özel asansör, hissedilebilinir zemin, yaya
geçişlerinde rampalar yapmıştır. Ancak şehrimizin yer altı çarşısı ile alt geçitlerde engellilere
özel bir çalışma bulunmamaktadır. TBMM 2005 yılında çıkarmış olduğu yasa ile nüfusu 50
bini geçen yerleşim alanlarında toplu taşıma araçlarında engelliler için düzenleme
öngörmüştür. Engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve hizmet vermek boynumuzun
borcudur. Her yıl binlerce trafik kazası olmakta ancak bu kazalarda kaç kişinin engelli kaldığı
hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Daha da önemlisi şu anda ülkemizdeki engellilerin %
32 anne karnında engelli olduğu tespit edilmiştir. Bunun için yeni evlenenlere Belediyemiz
Bilgilendirme semineri verebilir. Engellilere duyarlı çalışmalar yapan Belediyemize de
teşekkür ediyorum“
Meclis Üyesi Mustafa Kayhan’a vermiş olduğu bilgiler ve duyarlılığı için teşekkür eden
Başkan Memduh Büyükkılıç “Raylı sistemde engellilerin unutulmadı. Onlar için geçişler ve
araç içinde yerler tahsis edildi. Bu toplumsal bir duyarlılıktır. Özellikle yeni evli çiftler başta
olmak üzere semtlerde bilgilendirme seminerleri düzenleyeceğiz” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çalışan engelli personel için
ulaşımlarında kolaylık sağlamak üzere servis aracı tahsis ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4295.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

18 Çocuk Zihinlerinin
Kullanmayı Öğrendi

Tüm

Potansiyelini

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü ile Kayseri Algı Đşitsel Eğitim Merkezi
arasında imzalanan “Zihnimin Tüm Potansiyelini Kullanıyorum Projesi” tamamlandı.23 Ekim
2013 - 12 Kasım 2013 tarihleri arasında Çocuk Evlerinde kalan...
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Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü ile Kayseri Algı Đşitsel Eğitim Merkezi
arasında imzalanan “Zihnimin Tüm Potansiyelini Kullanıyorum Projesi” tamamlandı.
23 Ekim 2013 - 12 Kasım 2013 tarihleri arasında Çocuk Evlerinde kalan 18 çocuğumuz
“BERARD ĐŞĐTSEL ALGI EĞĐTĐMĐ /AIT (AUDITORY INTEGRATION TRAINING)”ni
başarıyla tamamladı.

Çalışmayla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Đl Müdürü Şerafettin Akyüz, devlete ve
topluma emanet edilmiş nesillerin zihinsel ve bedensel eğitimlerinin çok önemli olduğunu
belirtti. Akyüz, her geçen gün bu alanda daha önceki çalışmaların devamı olarak yeni projeler
geliştirildiğini söyledi. Akyüz, Kayseri Đşitsel Algı Merkezinden Dr. Sami Ergin'e ve
yardımcılarına bu projede her hangi bir maddi beklenti olmaksızın verdikleri eğitimden dolayı
teşekkür etti.
Eğitimi başarıyla tamamlayan geçlerimize sertifikaları törenle verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4296.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri’de ‘aile Olmak’ Konferansı Düzenlendi
Aile ve Sosyal Politikalar Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen “Aile Olmak”
konferansı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün de
katıldığı konferansta Eğitimci - Yazar...
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Aile ve Sosyal Politikalar Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen “Aile Olmak”
konferansı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün de katıldığı konferansta Eğitimci - Yazar Alişan
Kapaklıkaya, aile ve aile içi iletişim ile olumlu çocuklar yetiştirme konularında bilgiler verdi.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği
konferansın başlangıcında Kayseri’yi “Orta Anadolu’nun incisi” olarak niteleyen Alişan
Kapaklıkaya, Kayseri’ye her geldiğinde gördüğü ilginin kendisini memnun ettiğini belirtti.
Konferansı takip edenler arasında Vali Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün de bulunduğunu dile
getiren Alişan Kapaklıkaya, “Türkiye’nin dört bir yanında konferanslar veriyorum.
Sorumluluk sahibi konumunda olması gerekenlerin bazen bu tür etkinliklere ilgisiz kaldığını
görüyorum. Kendisi Ordu’da da birçok projeye katkı sağlamış ve destek vermiştir.
Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konferansında, Anadolu insanının her türlü ulvi değeri bünyesinde barındırdığını ve aile
kavramına özel bir önem verdiğini anlatan Alişan Kapaklıkaya, hızla büyüyen ve gelişen
dünyada olduğu gibi Türk insanında da iletişim sorunları yaşandığını, bunun farkına varılıp
düzeltildiğinde insanların çok daha huzurlu bir yaşam süreceğini söyledi.
“Dikkatimiz nereye odaklanırsa enerjimiz oraya akar. Yüreğine ‘Merhaba’ diyebildiğin bir
insanın beynine de ‘Merhaba’ diyebilirsin.” diyen Alişan Kapaklıkaya, öğrenmenin en büyük
düşmanının o konuda bir şeyler bildiğini sanmak olduğuna dikkati çekerek dünkü güneşle
bugün ki çamaşırları kurutmanın asla mümkün olamayacağını, bu nedenle hayatı doğru
yaşamak için aileye ve çocuklara özel önem verilmesi gerektiğine işaret etti.
Đki bölüm halinde gerçekleşen konferansta Eğitimci - Yazar Alişan Kapaklıkaya kendine ait
kitapları Kayserililer için imzaladı.

Konferansta, projenin sponsorlarından Türk Ekonomi Bankası’nın Aile Akademisi Danışmanı
Doğan Doğruer tarafından da “Ekonomi ailede başlar” konulu bir de sunum yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4297.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri'de 2013 Yılında 25 Çocuk Evlat
Edinildi
Kayseri'de, 2013 yılında 25 çocuğun evlat edinildiği öğrenilirken, ailelerin genellikle 0-2 yaş
grubu çocukları evlat edindiği belirtildi.Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü
yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2013 yılında 16'sı...
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Kayseri'de, 2013 yılında 25 çocuğun evlat edinildiği öğrenilirken, ailelerin genellikle 0-2 yaş
grubu çocukları evlat edindiği belirtildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2013 yılında
16'sı erkek, 9'u kız olmak üzere 25 çocuk evlat edinildi. Evlat edinilen çocukların genellikle
0-2 yaş grubu arasında olduğu öğrenilirken, evlat edinen ailelerin ortalama 40-45 yaş
aralığında olduğu belirtildi.
Kayseri'de ayrıca yaklaşık 450 yoksul aileye her ay düzenli olarak çeşitli miktarlarda maddi
destek yapıldığı kaydedildi.
Evde bakım hizmetleri kapsamında Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yaklaşık 10
bin engelli kişinin müracaatının alındığı, engelli ailelerin tamamının ikamet adreslerinde
incelemeler yapıldığı, yaklaşık 6 bin engelli ailesine asgari ücret karşılığında yardım yapıldığı
öğrenildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü denetiminde bulunan 4 adet özel
bakım merkezinde ise yaklaşık 600 engellinin bakımının yapıldığı bildirildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu aile hizmet modelinde
ise, yurt ve yuvalarda bulunan 149 çocuğun aile ortamında bakımlarının yapılması için
koruyucu ailelerin yanına yerleştirildiği, bu ailelere de bakımını yaptıkları çocukların her türlü
giderleri için ücret ödendiği öğrenildi.
Kayseri'de bulunan 292 şehit ve gazi ailesinin Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü
tarafından takip edildiği öğrenilirken, bu ailelere her türlü gerekli mesleki destek verildiği
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4298.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır
yaralandı.Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Ahmet Paşa Caddesinde meydana gelen
olayda, gazete dağıtıcısı 38 BY 649 plakalı motosiklet sürücüsü...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır
yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Ahmet Paşa Caddesinde meydana gelen olayda,
gazete dağıtıcısı 38 BY 649 plakalı motosiklet sürücüsü A.D.'nin (35), direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ki 38 EE 511 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazadan sonra yere savrulan motosiklet sürücüsü A.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı
üzerine olay yerine intikal eden 112 ilk yardım ekipleri yaralı A.D. yi Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada sağ ayağının kırıldığı öğrenilen motosiklet
sürücüsünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4299.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Develi’de Okul Servislerine Sıkı Denetim
Develi ilçesinde 200 aracın öğrenci servisi ve taşımalı eğitim vermesi üzerine, eğitim verilen
sürücüler denetleniyor.Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Đlçe Milli Eğitim
Müdür yardımcısı Hasan Bahçecioğlu ve Đlçe...
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Develi ilçesinde 200 aracın öğrenci servisi ve taşımalı eğitim vermesi üzerine, eğitim verilen
sürücüler denetleniyor.
Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Đlçe Milli Eğitim Müdür yardımcısı
Hasan Bahçecioğlu ve Đlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert, Trafik Büro Personeli, Okul

Müdürleri ve öğrenci taşıma yetkisi bulunan sürücülerin de katılımıyla eğitim semineri
verildi.
Eğitim seminerinde konuşan Emniyet Müdürü Ahmet Sert, öğrenci servislerinin eğitime
katkılarının önemine dikkat çekerek, “Đlçemizde taşımalı eğitim yapan kurumlara, öğrenci
taşıyan servis araçlarına yönelik denetim çalışmaları sürmektedir. Düzenli şekilde yapılan
denetimler ile öğrencilerimizin güvenli şekilde yolculuk etmeleri amaçlanmaktadır” dedi
Eğitim sonrası okul önlerinde denetimlere başlayan ekipler servislerde gerekli belgelerin
kontrolü ve servislerin güzergah izinleri ve yetki belgelerinin kontrollerini yaptı. Evraklarında
eksiklik bulunan üç sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4301.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

BĐNA YÖNETĐMĐNDE PROFESYONELLĐĞE
DOĞRU
Kayseri’de ilk Türkiye’de ise yönetimle ilgili kurulan 2. dernek olan Apartman Site ve Đş
Merkezi Yöneticileri Derneği (ASĐYODER) Kayseri’de profesyonel yönetim bilincini
yaygınlaştırmayı hedefliyor.
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Geçtiğimiz Kasım Ayı’nın 20’sinde kurulan ASĐYODER Kayseri’de 30’a yakın bina
yönetimi alanında hizmet veren kuruluşlara öncülük ederek Kayseri’de profesyonel yönetim
bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Derneğin Kurucu Başkanı Harun Bayırdar, binalarla
ilgili yapılan bazı yanlış uygulamaların olduğunu söyleyerek bunların eksik bilgilerden
kaynaklandığını belirtti. Bayındar, bu eksik bilginin giderilmesi doğrultusunda derneğin
kuruluş amacını “Kat Mülkiyeti Kanunu ve Bina Yönetimi ile ilgili bilincin ülke çapında
yaygınlaştırılması ve süratle ülke yararına katkıda bulunulması için ilgili Merciler, Kurumlar,
Kuruluşlar Toplumsal Organizasyonlar nezdinde girişimlerde bulunmak, sonuçlarını
oluşturmak ve Apartman Site Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticilerini ilgili platformlarda
temsil etmek. Üniversiteler, Araştırma ve Geliştirme Kuruluşları vb. bilimsel örgütler ile
diyalog kurularak işbirliği ortamı oluşturmak.” şeklinde açıkladı.
Bayırdar, ayrıca bu sektörün hızla geliştiğini ve önümüzdeki yıllarda hızla yaygınlaşacağını
belirterek bu nedenle de dernekleşme ihtiyacı duyduklarını söyledi.
Sorunların temelinde maddi anlaşmazlıklar var
Bina Yönetimi ve Danışmanlığı sektörüne ilişkin bilinmeyenleri ve merak edilenleri bu alanda
Kayseri’nin öncü firmalarından olan Feza Bina Yönetim Danışmanlığı Genel Koordinatörü
Mehmet Özbebit de; “Aynı binada yaşayan insanların arasında yaşanan sorunların temelinde
maddi anlaşmazlıklar var. Bu yüzden biz öncelikli olarak binaların mali tablolarıyla
ilgilenmekteyiz. Aidatların toplanması, bina faturalarının ödenmesi, hukuksal, sosyal ve

kültürel faaliyetler, yönetim danışmanlığı olmak üzere birçok konuda danışmanlık hizmeti
yürütüyoruz.” dedi.
“10 bin konuta hizmet vermekteyiz”
An itibariyle 10 bin konuta hizmet verdiklerini dile getiren Özbebit sistemin işleyişi hakkında
da bilgiler verdi. Özbebit, “Gerekli anlaşma sağlandıktan sonra bina sakinlerinin genel
kurulda karar almalarını bekliyoruz. Alınan karar doğrultusunda binaya ait evrak ve defterler
bize getiriliyor. Bize teslim edilen bu evraklar ile biz binanın işletme projesini hazırlıyoruz.
Bizimle çalışan insanlar online sistemimiz üzerinden istedikleri gün istedikleri saatte
binalarının parasal hareketlerini takip edebiliyorlar' diye konuştu.
'Kıdem tazminatı tartışmasını ortadan kaldırdık'
Sunmuş oldukları hizmetler ile birilikte bina görevlilerinin puantaj defteri, kıdem tazminatı ve
fazla mesai ücretinin takibi gibi konularda yaşanan sıkıntılar ortadan kalktığını söyleyen
Özbebit, ' Özellikle kıdem tazminatı konusunda açmış olduğumuz hesaplarda görevlilerin
kıdem tazminatları aylık olarak bu hesaplara yatırılarak bu konu üzerinde ki tartışmaları ve
haksızlıkları ortadan kaldırmış oluyoruz' dedi. Bina yönetiminin dışında biliyorsunuz en çok
şikâyet ettiğimiz konulardan biride bina sakinlerinin bir birilerini tanımaması diyen Özbebit,
sms sistemleri ile binada olan düğün ve cenaze gibi durumlarda bilgi mesajları atarak sosyal
sorumluluk anlamında da üzerimize düşeni yaptıklarını söyledi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4302.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

14. Ulusal Turizm Kongresi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde 14'üncü Ulusal Turizm
Kongresi düzenlendi.ERÜ Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen kongreye, Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đl...

06 Aralık 2013 Cuma 13:11

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde 14'üncü Ulusal Turizm
Kongresi düzenlendi.
ERÜ Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen kongreye, Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş,
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, turizm işletmecileri ve akademisyenler katıldı. Kongre başlamadan önce, ERÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Halk Müziği Bölümü öğretim elemanları, Türk Sanat Müziği
konseri verdi. Kongrenin açılışında konuşan ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş
Karamustafa, 1990 yılında düzenlenmeye başlayan Turizm Kongrelerinin gelişim sürecini
anlattı. Karamustafa, ''Turizm Kongresi'nin bu yılki teması, 'Turizmde Yenilik' olarak

belirlendi. Kongreye, 136 bildiri geldi ve bu bildiriler arasından 81'i kabul gördü. Bu
bildiriler, kitap olarak da yayınlandı'' dedi.
Kongrenin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayseri'nin
önemli bir Selçuklu şehri olduğunu belirterek, ''Kayseri, geçmişte önemli bir ilim merkezi
konumundaydı. Biz de bu mirası devam ettirmeye çalışıyoruz. Gen-Kök Merkezi'nde kök
hücre ürettik ve bu kök hücre tedavide kullanıldı'' ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, Erciyes'in belki dünyada kayak turizmiyle tanınan Alpler'e rakip olacağını
vurgulayan Prof. Dr. Keleştemur, ''Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda belediyemizin yürüttüğü
çok önemli bir proje var. Bu proje, şehrin turizmine de büyük katkı sağlayacaktır. Biz de kış
turizmi için kendimizi hazırlıyoruz. Kış sporları konusunda alt yapımızı oluşturduk.
Üniversitemizden 2 akademisyen arkadaşımızı Amerika'ya gönderdik onlar orada çalışmalar
ve araştırmalar yaptılar. Yüksek irtifanın vücut üzerindeki etkileri, fiziksel ve moleküler
etkileri araştırma konusunda Moleküler Araştırma Merkezi içinde bir bölüm kurduk'' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, belediyelerin şehirde yapmaları
gereken zorunlu ve asli görevleri bulunduğunu, şehrin altyapı ve üst yapı hizmetlerinin büyük
kısmının belediyeler aracılığıyla verildiğini ifade ederek, ''Belediyelerin ayrıca şehri geleceğe
taşımak gibi bir görevi de var. Biz bu noktada, şehrimizi geleceğe nasıl taşırız? Bir cazibe
merkezi haline nasıl getirebiliriz? diye sorduk ve karşımıza 10 maddelik bir liste çıktı. Bu
listede eğitim, sağlık ve turizm de vardı. Kayseri'nin, Asurlardan, Hititlerden, Selçuklu ve
Osmanlı'dan günümüze kadar gelen çok zengin bir tarihi geçmişi var. Tabiat olarak da çok
güzel mekanları var. Bir de bu şehrin kendine has kültürel zenginlikleri var. Böylesine kadim
bir kentin mirasçılarıyız. Ancak 40 sene önceki turist yok Kayseri'de. Çünkü elimizdeki
imkanları kullanamamışız. Fakat son günlerde yeniden bu zenginliklerimizi harekete
geçirmeye başladık. Erciyes'e bir kış sporları merkezi yapıyoruz ama bunun evveliyatı da var.
Erciyes'te kayak merkezi olur mu diye 4-5 uzman 1 yıl çalıştı. Küresel ısınmanın Erciyes'e
etkisi ne olur, diye sorduk ve 100 bilim adamımız bizim içimizi rahatlatan cevap verdiler.
Bunlardan sonra Erciyes'te Kış Sporları projemizi uygulamaya koyduk. Mekanik tesislerin
büyük bölümü bitti. Oteller bölgesinde ise inşaatlar başladı, 2 sene sonra bütün inşaatlar
bitecek'' diye konuştu.
Özhaseki, ''Kayseri, bir turizm şehri olacaksa, tarihi eserleri ortaya çıkarıp gelenlerin rahatça
gezebilecekleri bir düzen olmalı. Bu nedenle biz bir de Mimar Sinan Parkı içindeki Gevher
Nesibe Medresesi'nden başlayan bir Kültür Yolu Projesi'ni yürütüyoruz. Bu proje bittiğinde,
Kayseri şehir merkezindeki 5 medeniyete ait eserler, tarihi yapılar görülebilecek. Bu Kültür
Yolu üzerinde ayrıca bir de Kayseri Mahallesi oluşturuyoruz. Turizm bizim için 4 sanayi
bölgesine eşdeğer bir sektör. Biz bunu harekete geçirmek istiyoruz. Kayseri'de hayırsever
hemşehrilerimizin büyük bir desteği var. Bir şehirde Validen, belediye başkanına, ticaret ve
sanayi odalarından diğer sivil toplum kuruluşlarına kadar bir uyum ve ahenk varsa, o şehirde
kalkınma da olur. Kayseri'de herkes aynı siyasi görüşte değil, aynı partiye oy vermiyorlar ama
iş Kayseri'nin geleceği olunca, herkes bir işin ucundan tutuyor'' ifadelerini kullandı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son
yıllarda, dünya turist pastasından daha fazla pay almaya başladığını kaydederek, ''Ülkemize
gelen turist sayısında ciddi bir artış var ama turizm gelirlerimiz o kadar artmadı. Turizm
dallarını, spor, sağlık, kültür turizmi gibi ne kadar çok arttırabilirsek, Türkiye'nin turizm
gelirlerini de artıracağız diye düşünüyorum. 2012 Yılı rakamlarına göre, ülkemize bir yılda 35
milyon turist geliyor ama Kayseri'ye gelen turist sayısı çok az. Havaalanımız, şehir merkezine
10 dakikalık mesafede ve havaalanından Erciyes Dağı'na 20 dakikada çıkabiliyorsunuz. Böyle
imkanları olan bir başka şehir yok. Kapadokya yanıbaşımızda ve Kapadokya'nın büyük bir
bölümü Kayseri sınırları içerisinde. Kapadokya'ya milyonlarca turist geliyor ama Kayseri'ye
gelmiyorlar. Đyi bir planlamayla, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin, Kayseri'ye de
uğrayacaklarını düşünüyorum'' dedi.

Turizmin sadece maddi getirisi olan bir sektör olmadığını vurgulayan Vali Düzgün, ''Turizm
sayesinde insanlar farklı yerler görmekle birlikte, değişik kültür, inanç ve yaşam biçimine
sahip insanlarla da tanışıyorlar, anlaşıyorlar. Birbirlerini tanıyan, tanışan ve anlayan insanların
birbirleriyle savaşması düşünülemez. Turizm bu nedenle dünya barışı için de büyük önem
taşıyor'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayseri turizmine
katkılarından dolayı Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'ye birer plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4303.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Sahte Sporcu Vizesiyle Đnsan Kaçakçılığı Yapan
Örgüte Darbe
Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı bir çalışma sonucunda, suç ve
suçlara karışmış kişileri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkardığı belirlenen ve üyeleri arasında
milli takım antrenörü de bulunan...
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Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı bir çalışma sonucunda, suç ve
suçlara karışmış kişileri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkardığı belirlenen ve üyeleri arasında
milli takım antrenörü de bulunan bir suç örgütü çökertildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü görevlilerince göçmen suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Kayseri
Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturmasına konu olan organize suç örgütünün çökertilerek
örgütün yönetici ve üyelerinin gözaltına alındığı bildirildi.
Eş zamanlı operasyonda; aralarında milli takım antrenörü, dernek başkanı ve öğretmenin de
bulunduğu örgüt üyelerinden Kayseri’de 7, diğer illerde de 15 kişinin yakalandığı, şüpheli
firari 6 kişinin de arandığı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Liderliğini E.A.’nın yaptığı organize suç örgütü yöneticisi ve üyelerinin, Mersin, Adıyaman,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Aksaray illerinden normal şartlarda yurt dışına çıkma şartlarına
haiz olmayan şahısları temin ederek yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarmak suretiyle
göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri;
1- Görünüm ve yaş itibariyle sporcu özelliği taşıyan şahısların, Kickboks, Taekwando,
Wushu, Bayanlar Boks milli takım antrenörlüğü ve Ju Jitsu ve Brezilya Jiu Jitsu Federasyon
Başkanlığı yapan O.Ö.’nün yöneticiliğini yaptığı, bir kulübe üye yapılarak alınan yönetim
kurulu kararı ile sporcu lisansı çıkartıldıktan sonra gerçekte ülkemizde herhangi bir kuruluşu
olmayan Dünya Mücadele Sporları ve Savate Sporları Federasyonları adına sahte belge
düzenlemek suretiyle Avrupa ülkelerinde düzenlenen spor müsabakasına katılım yapılacak
gibi gösterilerek, ilgili ülkelerin konsolosluklardan vize başvurusunda bulunulduğu ve alınan

vizeler ile birlikte sporcu kafilesi içerisinde göçmen şahısların Đtalya ve Yunanistan ülkelerine
oradan da diğer Avrupa ülkelerine geçiş yaptıkları,
2- Sporcu özelliği taşımayan şahısların ise herhangi bir şirketin ortağı veya yetkilisi gibi
gösterilerek bu konuda düzenlenen sahte belgeler ile ABD konsolosluklarına müracaat ederek
turistik amaçlı 10 günlük vize talebinde bulundukları ve alınan vizeler ile öncelikle ABD
ülkesine oradan da Kanada ülkesine giderek geri dönüş yapmadıkları tespit edilmiştir.
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suç örgütünün illegal yollardan yurt
dışına çıkarmış olduğu göçmen şahıslardan 5 ila 8 bin euro arasında ücret aldığı anlaşılmış,
göçmen şahısların gruplar halinde veya bireysel olarak havalimanlarından yapmış oldukları
çıkışlar eylem olarak değerlendirildiğinde, bugüne kadar 43 ayrı eylemde toplam 81 şahsı
usulsüz olarak yurt dışına çıkardıkları, 16 şahsın da çıkarılması aşamasına teşebbüs ettikleri
tespit edilmiştir.
Yurt dışına çıkarılan şahıslar arasında 'PKK terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası
yapmak' suçlarından haklarında davası devam eden ve Yargıtay tarafından cezalarının
onanması muhtemel şahısların da bulunduğu, bu nedenle suç örgütünün yargı makamlarında
yargılamaları devam eden, aranan şahısların yurt dışına çıkışına kaçışına aracılık ettikleri
anlaşılmıştır.
Soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, bilerek
ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyet çerçevesinde göçmen kaçakçılığı yapmak, resmi ve
özel belgede sahtecilik ve tehdit' suçlarını işledikleri belirlenen suç örgütüne yönelik,
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 06/12/2013 günü ilimiz
başta olmak üzere, Mersin, Adıyaman, Gaziantep, Đstanbul, Elazığ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş
ve Đzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; şüphelilerin, ikamet, oto ve iş
yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru belgeler ile bilgisayarlara el konularak,
aralarında yakın dövüş sporları milli takım antrenörü, bir derneğin Adıyaman Đl Başkanı ve
ilköğretim ana sınıfı öğretmenin de bulunduğu
ilimizde 7, diğer illerde 15 olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 6
şüpheli firari olarak aranmaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4306.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Usta Hukuk Bürosu Hizmete Açıldı
Kayseri'de, Avukat Uğur Usta ile Tuğba Çiçek'in açtığı Usta hukuk bürosu hizmete
girdi.Đstasyon Caddesi Đncetan Đş Merkezinde yapılan açılışa, Kayseri Baro Başkanı Fevzi
Konaç, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof....
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Kayseri'de, Avukat Uğur Usta ile Tuğba Çiçek'in açtığı Usta hukuk bürosu hizmete girdi.
Đstasyon Caddesi Đncetan Đş Merkezinde yapılan açılışa, Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç,
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen ve çok sayıda davetli
katıldı. Açılışta konuşan Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, "Uğur ile Tuğba kardeşimiz
aramıza katıldılar. Baromuz güzel kardeşlerimizle hem büyüyor hem de güçleniyor. Ruhsat
törenlerini yaparken ifade ettiğim üç şey var; bu açılışta bir kez daha onlara hatırlatmayı arzu
ederim. Onlar edebi, hayayı, helal kavramını zaten ailelerinden ve hocalarından aldılar. Onlar
zaten bu yolda yürürken bu kavramlara dikkat edecekler ondan bir şüphemiz yok. Meslek
hayatlarında inşallah bunları hiç unutmadan helal kaygısı içerisinde güzel bir yol yürüyüşü
olsun diye hem temenni ediyoruz hem de dua ediyoruz. Allah yollarını açık etsin. Biz de
elimizden geldiği kadar ihtiyaç duydukların da her zaman yanında olacağımızı ağabeyleri
olarak ifade ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4307.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

3 Bin 61 Çocuğa Güvenli Đnternet Semineri
Verildi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Bilgi Đşlem Şube Müdürlüğünce
ortaklaşa verilen seminerde 3 bin 61 çocuğa güvenli internet kullanımı anlatıldı.Çocuk Şube
Müdürlüğü personelince, Kasım ayı içerisinde...

06 Aralık 2013 Cuma 15:07

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Bilgi Đşlem Şube Müdürlüğünce
ortaklaşa verilen seminerde 3 bin 61 çocuğa güvenli internet kullanımı anlatıldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü personelince, Kasım ayı içerisinde Kayseri'de bulunan farklı liselerde
öğrenim gören toplam 3 bin 61 çocuğa 22 oturum halinde "Đnternet Güvenliği ve Sosyal
Medyada Çocukları ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler ve Çocuk Suçluluğu" konularında
bilgilendirme semineri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4308.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kto'dan Sosyal Sorumluluk Projesi
Kayseri Ticaret Odası tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Đl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bot ve mont dağıtımı yapıldı.Alsancak Đlkokulu’nda
gerçekleşen yardım programına Kayseri Ticaret Odası Yönetim...
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Kayseri Ticaret Odası tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Đl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bot ve mont dağıtımı yapıldı.
Alsancak Đlkokulu’nda gerçekleşen yardım programına Kayseri Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kocasinan Đlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sivritaş,
KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Ferhat Akmermer, yetkililer ve öğrenciler katıldı.
Yapılan yardıma ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
Oda olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirtti.
KTO olarak 1800 çift bot ve montu ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini belirten Hiçyılmaz, bu tür yardım projelerine katkı sağlamaya
devam edeceklerini vurguladı.
Program, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıtımı ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4309.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Sarız Gönülde Birlik Derneği’nden Kermes
Sarız Gönülde Birlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kayseri Hunat’ta kermes
açtı.Sarız Gönülde Birlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kayseri Hunat Cami
yanında Hallaçoğlu Mahallesi Meydan PTT yanında kermes açtı....

06 Aralık 2013 Cuma 14:30

Sarız Gönülde Birlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kayseri Hunat’ta kermes
açtı.
Sarız Gönülde Birlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kayseri Hunat Cami
yanında Hallaçoğlu Mahallesi Meydan PTT yanında kermes açtı. Dernek yetkilileri,
“Kermesimize özellikle Kayseri de yaşayan Sarızlı hemşerilerimizi ve bütün Kayserili
hemşerilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.
Dernek yararına açılan kermeste hamur işi ürünler, çeyiz ürünleri, gıda, elişi ürünleri, Kayseri
mantısı, ve içecek çeşitleri yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4310.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Pınarbaşı'da Engelli Çocukların Mutlu Günü
Engelliler haftası nedeni ile Pınarbaşı Kaymakamlığı engelli çocuklara farklı bir gün
yaşattı.Pınarbaşı Öğretmenevinde, Pınarbaşı Kaymakamlığının düzenlediği programda engelli
çocuklar, hazırlanan birçok etkinlikle çok mutlu...

06 Aralık 2013 Cuma 13:57

Engelliler haftası nedeni ile Pınarbaşı Kaymakamlığı engelli çocuklara farklı bir gün yaşattı.
Pınarbaşı Öğretmenevinde, Pınarbaşı Kaymakamlığının düzenlediği programda engelli
çocuklar, hazırlanan birçok etkinlikle çok mutlu bir gün yaşadıklarını şarkılarla ifade ettiler.
Programa Pınarbaşı ilçe kaymakamı Kamil Aksoy, Sarız ilçe kaymakamı Mustafa Mendeş,
Pınarbaşı Belediye başkanı Dursun Ataş, Đlçe Müftüsü Reşat Üstün kurum müdürleri, engelli
öğrenciler ve velileri katıldı.
PINARBAŞI ENGEL TANIMIYOR yazılı yaş pastayı heyecanla kesen çocuklar Kaymakam
Kamil Aksoy'dan oyuncaklarını alırken çok mutlu oldukları gözlendi.
Pınarbaşı Hasan Tahsin Önalp Đlkokulu özel eğitim öğretmeni Seda Akin Öğrenci velilerine
yaptığı konuşmada, "Bugün özel bireylerimizin özel dünyasını hep beraber yaşayalım istedik.
Onların varlığını dünyaya ve insanlara fark ettirmek anlamında Kaymakamlığımızın
düzenlediği bu güzel güne katılmak istedik. Güzel bir çalışma oldu. Hep birlikte pastalar
kestik, şarkılar söyledik. Biz çok eğlendik umarım onlarda çok eğlenmiştir" diye konuştu.
Şehit Sezer Güneş Đlkokulunda özel eğitim öğretmeni Feyzanur Kadıoğlu. Yaptığı
konuşmada” Biz bu günde onları anlayabilmek, onları mutlu edebilmek amacı ile burada
toplandık. Çok özel çok farklı bir gün oldu. Hediyelerin verilmiş olması onları
heyecanlandırdı. Öğretmenim çok heyecanlıyız diyerek geldiler. Bizlerde bugün çok
mutluyuz.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4311.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Büyük Ödül Harikalar Diyarı'na
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı, 'Shining Star Awards 2013-Eğlence
Ödülleri' değerlendirmesinde Türkiye'nin 'En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi'
ödülüne layık görüldü. Ödülü Đstanbul'da Büyükşehir...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı, 'Shining Star Awards 2013-Eğlence
Ödülleri' değerlendirmesinde Türkiye'nin 'En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi'
ödülüne layık görüldü. Ödülü Đstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
aldı. Đstanbul- Ataköy Marina'da düzenlenen tören ile Shining Star Awards 2013 ödülleri
sahiplerini buldu. En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi ödülü Anadolu Harikalar
Diyarı Projesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Başkan Mehmet Özhaseki ödülünü
Jones Lang LaSalle (JLL) Ülke Başkanı ve Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkan
Yardımcısı Avi Alkaş'ın elinden aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Yıllardır belediye başkanlığı yapıyorum. Đlk
yıllarımız şehrin altyapısını düzenlemekle geçti. Sonra üst yapıyı tamamladık. Ardından sıra
büyük projelere, sanata, kültüre, eğlenceye ve estetik kaygısı taşıdığımız projelere geldi. Eğer
kültür-sanat projelerini ve eğlenceyi yapmazsak şehirlerimiz kocaman bir huzurevi oluyor.
Đnsanlar işlerine gidip geliyor, suları akıyor, otobüsler çalışıyor. Đnsanlar bu şekilde mutlu
olabilir fakat şehirlerde güzel vakit geçirmeyi sağlayacak projelerin de olması şart" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4312.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Tiyatro'ya 'çığ' Düştü
Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri hız kesmiyor. Cuma günleri büyükler,
Pazar günleri küçükler için sahnelenen oyunlara Renkli Tebeşir Kültür Sanat Derneği
oyuncuları tarafından sahneye konulan 'Çığ' adlı oyun da...

06 Aralık 2013 Cuma 11:00

Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri hız kesmiyor. Cuma günleri büyükler,
Pazar günleri küçükler için sahnelenen oyunlara Renkli Tebeşir Kültür Sanat Derneği
oyuncuları tarafından sahneye konulan 'Çığ' adlı oyun da eklendi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen
iki perdelik oyunu tiyatroseverler ilgiyle izledi.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, yine Şehir Tiyatrosu'nda Pazar
günleri de saat 13.00'te Ali Baba ve Kırk Haramiler adlı çocuk oyunu sahneleniyor. Cuma
günleri büyükler, pazar günleri küçükler için sahnelenen oyunlar ücretsiz olarak izlenebiliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4313.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Otobüsçü Esnafından, Özhaseki'ye Teşekkür
Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası'nın düzenlediği toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'yi büyütmek için hep birlikte gayret göstermeleri
gerektiğini söyledi. Gecede Otobüsçüler Odası tarafından...

07 Aralık 2013 Cumartesi 10:56

Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası'nın düzenlediği toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'yi büyütmek için hep birlikte gayret göstermeleri
gerektiğini söyledi. Gecede Otobüsçüler Odası tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan
Özhaseki'ye teşekkür plaketi verildi.
Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası'nın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin yanı sıra Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Büyükşehir
Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri, Otobüsçüler Odası yönetimi ve otobüsçü esnafı katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ali Aslan,
otobüsçü esnafına yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Mehmet Özhaseki'ye teşekkür
etti. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan da konuşmasında, Kayseri'de 16
hatta 438 minibüs bulunduğunu ve bunların tamamen kaldırıldığını hatırlatarak Başkan
Özhaseki'nin minibüsçü esnafını mağdur etmediğini söyledi.
"ESER BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri için yapılan önemli çalışmaları
dile getirdi. Şehirlerin canlı olduğunu ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini ifade eden
Başkan Özhaseki, "Şehirler de canlıdır ve gelişip büyürler. Bu nedenle her an dikkat istiyor,
ihtimam istiyor, çalışma istiyor. Yeni projelerin ortaya konması gerekiyor ki şehrimiz geriye
gitmesin" dedi. Kayseri'yi büyütmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan
Mehmet Özhaseki, toplumla barışık olmanın önemini de vurguladı. Özhaseki, "Toplumun her
kesimiyle barışığız. Elbette bir partiden seçiliyorum, bir dünya görüşüm var, kendime has bir
yaşantım var, inançlarımı yaşıyorum; ama benim dışımda yaşayan herkese de aynı olgunluğu
göstererek, aynı rahatlığı sağlatarak, barışık yaşıyoruz" diye konuştu.

Asıl olanın iyi işler yapmak ve insanların duasını almak olduğunu ifade eden Başkan Mehmet
Özhaseki, "Önemli olan geride bir eser bırakmaktır. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ali Aslan ile Esnaf
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Başkan Özhaseki'ye yaptığı hizmetlerden
dolayı teşekkür takdim etti. Gecede ayrıca Genel Sekreter Mustafa Yalçın ve Genel Sekreter
Yardımcısı Hayri Naziksoy'a da birer teşekkür plaketi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4314.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

e-Fatura
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Finansbank işbirliğinde Oda'nın Konferans Salonu'nda
üyelere yönelik “eFatura” konulu seminer düzenlendi.Seminerin açılış konuşmasını yapan
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa...
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Finansbank işbirliğinde Oda'nın Konferans Salonu'nda
üyelere yönelik “eFatura” konulu seminer düzenlendi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Boydak, e-Fatura’nın son günlerin en popüler konularının başında geldiğini
belirterek, “Hepinizin bildiği gibi e-Fatura düzenlemesi yasal zorunluluk haline geldi. Bu
düzenlemeleri daha da kolaylaştırmak için bankalarımızın çeşitli çalışmaları oldu. Finansbak
da bu bankalarımızın başında gelmektedir. Kendilerini kutluyorum” dedi.
Bankacılık sektörü ile iş dünyasının ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Boydak, “Eğer
Türkiye’de bankacılık sektörü iyi bir şekilde büyüyorsa ekonomide paralelinde büyüyor
demektir. Bu genellikle böyle oldu. Reel sektörle bankacılık sektörü kol kola yürümesi
gereken sektörlerdir. Bankacılık sektörü finansal dalgalanma içerisinde en sağlam duran
sektörümüz oldu. Bunun faydasını özel sektörümüz gördü. Makro ekonomik dengelerde de
bunun yansımalarını görmüş olduk. Türkiye bu dönemi diğer ülkelere oranla daha makul
geçirdi. Bundan sonraki süreçte de kısa vadeli kazanımlardan ziyade uzun vadeli
kazanımlardan yanayız. Bizim de özel sektör olarak beklentimiz bu yönde. Türkiye’nin
yoluna bütçe disiplini içerisinde devam edeceğine inancımız tamdır” diye konuştu.
Kayserili sanayiciler olarak yaşadıkları şehrin gelişip kalkınmasına katkı sağlama gayreti
içerisinde olduklarını kaydeden Boydak, bundan sonrada vergilerini ödeyen, istihdam
oluşturan, katma değerlerini daha da artıran, yenilikçi ürün çeşitleri ile müşterilerine daha iyi
hizmet verme gayretinde olan bir Kayseri için çalıştıklarını belirterek, paydaşları ile de bilgi
paylaşımının en önemli öncelikleri arasında olduğunu söyledi.
Başkan Boydak, bankacılık sektörünün Kayseri’ye bakışının gayet olumlu olduğunu ve bu
desteği her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek şunları söyledi; “Bankacılık sektörü çok
karlı, özel sektör az karlı gibi tartışmalar içerisinde olmuyoruz. Elbette hepimizin önceliği
sürdürülebilirlik olmalı. Bunu sağlama gayreti içerisinde olacağız. Elbette eksiklikler vardır.

Onlarda vakti zamanı geldikçe giderilecektir. Ben Finansbank’ı kutluyor, panelin başarılı
geçmesini temenni ediyorum”
Daha sonra kürsüye gelen Finansbank Nakit Yönetimi Dış Ticaret ve Yatırım Bankacılığı
Genel Müdür Yardımcısı Saruhan Doğan, 10 yıl öncesine göre Türkiye’nin ekonomik
anlamda çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, gelinen noktada Türkiye’nin rakiplerine
oranla daha avantajlı konumda olduğunu söyledi. Son dönemdeki tasarruf tedbirleri ile
birlikte Türkiye’nin biraz daha düşük büyümeyle yoluna devam edeceğini ve bundan sonra
Türkiye’nin büyüme rakamları arasında büyük farklar olmayacağını açıklayan Doğan,
seçimlerden dolayı 2014 yılının zor bir yıl olacağını belirterek, tüm zorluklara rağmen
Türkiye’nin normalize olmasından dolayı önümüzdeki dönemde çok büyük çalkantılar
beklemediğini sözlerine ekledi.
Son olarak eFinans Genel Müdür Yardımcısı Okan Murat Dönmez ve Finansbank Nakit
Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Müdürü Okay Yıldırım, katılımcılara eFatura hakkında
detaylı birer sunum yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4315.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Erciyes Kara Hasret Kaldı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda henüz ciddi anlamda kar yağışı
gerçekleşmedi. Erciyes Dağı'ndaki kayak merkezinde de pistlerin kayak yapmaya müsait
olmadığı bildirildi.Erciyes Kayak Merkezi yetkilileri, havaların...
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda henüz ciddi anlamda kar yağışı
gerçekleşmedi. Erciyes Dağı'ndaki kayak merkezinde de pistlerin kayak yapmaya müsait
olmadığı bildirildi.
Erciyes Kayak Merkezi yetkilileri, havaların soğumasına rağmen kar yağışının henüz
gerçekleşmediğini ifade etti. Yetkililer, Meteoroloji'den aldıkları bilgiye göre, yarından
(pazar) itibaren Erciyes Dağı'nda kar yağışı beklediklerini, önümüzdeki hafta boyunca etkili
olacak kar yağışıyla birlikte pistlerin de kayak yapmaya elverişli hale geleceğini ümit
ettiklerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4316.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kuruköprü Đlkokulu Minik Tema Eğitimleri
Başladı
Kayseri Genç TEMA Kulüpleri Kuruköprü Đlkokulu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Erciyes,
Melikşah ve Nuh Naci Yazgan üniversitelerinde öğrenim gören çevreciler “Minik Çevreci
Nasıl Olunur” konulu eğitim semineri verdi.Genç çevreciler...
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Kayseri Genç TEMA Kulüpleri Kuruköprü Đlkokulu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Erciyes,
Melikşah ve Nuh Naci Yazgan üniversitelerinde öğrenim gören çevreciler “Minik Çevreci
Nasıl Olunur” konulu eğitim semineri verdi. Genç çevreciler adına Rümeysa Öncel ve
Ayşegül Karaca yaptıkları konuşmada, ''Minik TEMA, çocukların çevre, doğa, toprak,
erozyon, sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmalarını ve olumlu tutum
geliştirmelerini hedeflemektedir. Okul öncesi eğitim ve ilkokul programları içinde Minik
TEMA Eğitim Programı’ nın konularına yer verilip ilgili kazanımlara ulaşıldığında,
çocuklarımız daha sonraki eğitim dönemlerinin gerektirdiği, çevre eğitimi ile ilgili olan; etik
davranma, bilinçli tüketici olma, çevre bilinci ve çevredeki kaynakları etkili kullanma
becerisine sahip olacaktır'' dediler. Kuruköprü Đlkokulu Minik TEMA sınıfı öğretmenleri
Serap Şahin, Şermin Vural ve Sıddık Özen de, çevre eğitimi konusundaki çabaları nedeniyle
okula eğitim vermeye gelen üniversite öğrencilerinin gayretlerinin kendilerine enerji verdiğini
ifade ettiler. Öğretmenler, ''Yavrularımıza güzel örnek oldular. Emeklerinden dolayı öğrenci
arkadaşlarımıza ve TEMA Vakfı Kayseri Đl Temsilciliği’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz''
ifadelerini kullandılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4317.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Mhp Büyükşehir Adayı Özsoy, Đlçe
Ziyaretlerine FelÂhiye Đle Devam Etti
Yaklaşan Mahalli idareler seçimlerinde Đlçe halkı ile buluşmaya devam eden Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim
Kurulu üyeleri, Felahiye Đlçesini ziyaret etti. Felahiye ilçe esnafını...

07 Aralık 2013 Cumartesi 10:10

Yaklaşan Mahalli idareler seçimlerinde Đlçe halkı ile buluşmaya devam eden Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim
Kurulu üyeleri, Felahiye Đlçesini ziyaret etti. Felahiye ilçe esnafını ve Kayapınar, Büyük
Toraman Belde Esnafını ziyaret eden Özsoy, seçmenlere seslenerek “Bir dönem de bizi
deneyin” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim
Kurulu Üyeleri Đlçe ziyaretlerine Felahiye ile devam etti. Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim
Kurulu Üyeleri ilk olarak Parti Đlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milliyetçi
Hareket Partisi Felahiye Belediye Başkan Adayı Zait Acı, Son 10 yıl içerisinde yerel ve genel
iktidar döneminde Felahiye ilçesinin hak etmediği bir muameleye tabii tutulduğunu belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı konuşmada, ''Felahiye 2001
yılında yapılan Genel Seçimlerde AKP’yi birinci parti yapmış, bunun karşılığı, ilçenizde
yaşayan insanların göç etmesi miydi yoksa adliyenin kaldırılması mıydı” dedi. Özsoy,
''Kayseri’de yapılan tek şey, bir şeyler yapıyormuş gibi gözükmek'' dedi.
Konuşmasında Kayseri halkına Felahiye ilçesinden seslenen Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mustafa Özsoy, ''Bir sefer de bizi deneyin, eğer yapamazsak sandıkta bizden hesabını
sorun” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve
Felahiye Belediye Başkan Adayı Zait Acı, Felahiye ilçe esnafını, Kayapınar ve Büyük
Toraman Belde Esnafını ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4318.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Meteoroloji Uyardı: Kar Yağışı Ve Soğuk
Havaya Dikkat
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve civarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve
yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini bildirdi.Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumartesi akşam saatlerinden...
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve civarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve
yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumartesi akşam saatlerinden sonra
başlayacak kar yağışının, Pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği, Salı günü bölgenin
Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava ve kar yağışının etkisi altına gireceği, kar
yağışının önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklı olarak süreceği, hava sıcaklıklarının, Pazar

günü bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı, önümüzdeki hafta
boyunca da mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.
Rüzgarın, Cumartesi güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat), Pazar günü
kuzeybatı yönünden orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, kar
yağışı ve rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklar ile buzlanma ve don olayına
karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması tavsiye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4319.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Ak Parti, Engellilerle Buluştu
AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı Sosyal Đşler Başkanlığı tarafından, Engelliler Günü dolayısıyla
‘Başarmaya Engel Yok’ programı düzenlendi.Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen
programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer,...
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AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı Sosyal Đşler Başkanlığı tarafından, Engelliler Günü dolayısıyla
‘Başarmaya Engel Yok’ programı düzenlendi.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail
Tamer, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, engelli derneklerinin başkanları, engelli vatandaşlar ve
yakınları katıldı. Programda, saygı duruşunda bulunulmasının ve Đstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından görme engelli halk oyunları ekibi, çayda çıra oynadı.
Programda bir konuşma yapan Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Osman Kılıç, “Bizleri
burada ağırlamanız bizlere değer verdiğiniz anlamına geliyor. 1997 yılında kurulan
derneğimiz Türkiye’de ilk 3 arasında bulunan engelli derneğiyiz. 6 tane şubemiz
bulunmaktadır. Engellileri mahcup etmeden ilklere imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz de, AK Parti Genel Merkezi’nin engelliler için
yaptığı çalışmalardan bahsetti. Dengiz, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında birlikteyiz.
Burada bir araya gelmek çok büyük bir sosyal sorumluluk projesidir. Sizlerle beraber olmak
bizleri motive ediyor. Engelli kardeşlerimiz için çok büyük çalışmalar içerisindeyiz. Sizlere
daha iyi hizmetler vereceğimize buradan söz veriyorum” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmasında insanların dertleri ile
dertlendiklerini söyledi. Büyükkılıç, “Đnsanların dertleri ile dertlenmeyen insan nasıl ifade
edilir bilmiyorum. Dertlerinizi ve sıkıntılarını paylaşmak bizim insani görevimizdir. Đnsanlığa
hizmet eden bir anlayış ile 1994 yılında görevimize başladık” şeklinde konuştu.
Programın sonunda, engelliler için çalışma yapan derneklere plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4320.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Oto Sanatkarları Odasından Esnafa Aşure
Đkramı
Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Seyhi Odakır, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri Aşure
ikramında oto sanatkarı esnafa ve vatandaşlara üç ayrı noktada 5 bin kişilik aşure ikramında
bulunduklarını söyledi.Cuma namazı sonrasında Ahi Evran,...
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Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Seyhi Odakır, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri Aşure
ikramında oto sanatkarı esnafa ve vatandaşlara üç ayrı noktada 5 bin kişilik aşure ikramında
bulunduklarını söyledi.Cuma namazı sonrasında Ahi Evran, Đmami Gazali ve DSĐ Camiinde
gerçekleştirilen Aşure ikramına KESOB Başkanı Mustafa Alan, AK Parti Kocasinan Đlçe
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda
esnaf katıldı. Beş bin kişilik hazırlanan aşureye esnafın yoğun ilgi göstermesi ile kısa sürede
tükendiğini ve bundan son derece mutlu olduklarını belirten Oto Sanatkarlar Odası Başkanı
Şeyhi Odakır “Aşure günümüze gelerek bizleri onurlandıran KESOB Başkanımız Sayın
Mustafa Alan ve AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanı Sayın Hüseyin Cahit Özden’e teşekkür
ediyorum. Oto Sanatkarlar Odası olarak göreve geldiğimiz günden beri esnafımız için acaba
daha güzel ne yapabiliriz, onun kaygısını taşıyor ve bu yönde gayret gösteriyoruz'' dedi.
KESOB Başkanı Mustafa Alan da, ''Oto Sanatkarlar Odamızın yapmış olduğu bu güzel
organizasyonun diğer bütün odalara örnek olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. Oda Başkanızı Şeyhi Odakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri Oto Sanatkarlar için
gecelerini gündüzlerine katarak çok gayretli bir yönetim anlayışı sergiliyorlar. Biz de KESOB
olarak onlara her türlü desteği veriyoruz. Şehrimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarını
birbirleri ile dayanışması şehrimize hizmet olarak yansımaktadır'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4321.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kocasinan, Kar Mücadelesi Đçin Tuz Aldı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, kış hazırlıkları kapsamında araç, personel,
malzeme tedarikiyle birlikte kar ve buzla mücadele için depoya 700 ton tuz koyduklarını
söyledi.Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi'nin sorumluluk...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, kış hazırlıkları kapsamında araç, personel,
malzeme tedarikiyle birlikte kar ve buzla mücadele için depoya 700 ton tuz koyduklarını
söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi'nin sorumluluk alanının çok geniş sınırlara
ulaştığını belirterek, "Kış mevsiminde karla mücadelede tuz, önemli bir etken madde oldu.
Kar ve buzla mücadele ederken sürekli olarak tuz, araç ve malzeme takviyesi yapıyoruz. 2014
kışı için şu an depomuzda 700 ton tuz var" dedi.
Kar temizleme ve buz eritme için tuzlama işlemlerini aynı anda yapabilen 4 kar dozerleri
olduğunun altını çizen Başkan Bekir Yıldız, "Bu güçlü araçlar sayesinde kar ve buz
mücadelesinde gücümüzü ve kapasitemizi artırıyoruz. Arazimiz, yollarımız da arttığı için
kışın kar ve buz mücadelesi yaptığımız yol uzunluğu da arttı. Şehir karla buluşmadan
tedbirimizi alıp 700 ton tuz aldık” diye konuştu.
Havaların soğumasıyla birlikte kar yağmadan önce kış hazırlıklarını tamamladıklarını
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “7 metreküp kapasiteli kar küreme bıçaklı kar dozerler
otomatik tuz atma özelliklerine sahip. 4 tuzlama-kar küreme aracımız vardı şimdi 7 oldu. Yeni
kar dozerlerimiz 12 metrekareye kadar tuz atabiliyor. Atılacak tuz miktarını da 6 kat
artırabiliyor. Bu nedenle stoklarımızı yeterli boyutta tutuyoruz. Tedbirimizi aldık” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4322.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Hacılar ve Talas’da adaylar netleşiyor…

Cengiz TAŞTAN
cengiztastan38@hotmail.com
06 Aralık 2013, 18:48

Talas’ta ve Hacılar Đlçesinde merak edilen adaylar netleşiyor gibi. Ahmet Herdem’in üç
dönemdir yaptığı Hacılar Belediye Başkanlığı sona erecek gibi görünüyor. Hacılar’da aslında
AK Partinin adayı henüz netlik kazanmış değil ama görünen o ki Ekrem Baktır ismi olacak
gibi. Aday olacağını öğrendikten sonra Sayın Baktır’la görüştüm. Kendisi aday adaylığı
başvurusunu resmi olarak yaptığını doğruladı. Hacılar Đlçe halkının kendisini tekrar Belediye
Başkanı olarak görmek istediğini ve yeniden layık görüldüğü takdir de Đlçesine önemli
hizmetlerde bulunmaktan onur duyacağını söyledi. Hacılar’lı sanayici ve işadamları ile
Belediye Başkan adayının kimler olması gerektiği konusunu aylardır görüşüyordum
düşüncelerini alıyordum. Görüştüğüm insanların birçoğu Belediye Başkanının değiştirilmesi
yönünde fikir beyan ettiler. Sayın Herdem’in kişiliğine, şahsiyetine ve dürüstlüğüne yönelik
herhangi bir aleyhte kesinlikle yorum yapılmadı. Sadece taze kan istendiği ve yeni bir yüzün,
Belediye Başkanı olmasını istediklerini belirttiler. Hacılar için daha önceden AK Parti
Hacılar Đlçe Başkanı Av. Hüdai Barut ismi çok konuşuluyordu ve Sayın Barut’un aday
yapılması noktasında çalışmalarda vardı. Av. Hüdai bey de Hacılar’da sevilen sayılan saygın

bir isimdi. Ancak Ekrem Baktır ismi netlik kazanmaya başlayınca Hüdai Barut adaylığa talip
olmayacağını söyledi. Daha öncede Sayın Baktır’la Av. Hüdai Barut Hacılar Belediyesinde
birlikte görev yapmışlardı. Siyasette akşamdan sabaha nelerin değişebileceğini biliyoruz.
Hiçbir şey şu an itibarıyla kesinlikle belli değil ama Ekrem Baktır’ın AK Partiden adaylığına
kesin gözüyle bakanlar çoğunlukta. Konu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet
Özhaseki’ye bildirilmiş Sayın Başkanın görüşü de şu şekilde olmuş “Aday adayları netleşsin
bir kez daha halka kimi istiyorsunuz diye sorarız.” Demiş. Sayın Başkanın dediği gibi en
demokratik olanı da temayül yoklaması yapmak veya halka sormaktır. Hacılarda kim
Belediye Başkan adayı gösterilecek bekleyip göreceğiz. Çok önemli büyük projeleri yıllar
önceden hak eden Sanayide gelişmiş Đlçeler sıralamasında Türkiye Đkincisi olan çok önemli
bir Merkez Đlçemiz olan Hacılar’da büyük hizmetler yapabilecek kapasitede bir Belediye
Başkanı seçilmesini diliyorum.
Gelelim Talas’a…
Đlçelerin içerisinde en çok aday adaylığı ile dikkat çekiyor. Tam 11 aday adayı var… Đsimler
malum… Geçen gün yapılan toplantıda aday adayları kendilerini tanıtmışlardı. Ancak
Talas’ta öyle bir gelişmeler yaşanıyor ki şaşmamak elde değil… Daha düne kadar ismi
bilinmeyen hatta akıllara dahi gelmeyen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Dr.
Mustafa Palancıaoğlu’da görevinden istifa etti ve Talas’a aday adaylığı müracaatını yaptı.
Buyrun buradan yakın… Talas’ta büyük bir çelişki, büyük bir tedirginlik ve şaşkınlık
başladı… Tam 11 aday… Mevcut başkan Rıfat Yıldırım’ın çalışmaları ortada. Talas Talas
olalı inanın böyle hizmet görmemiştir beklide… Yapılanlar ortada… Çalışmalar taktire
şaan…Bir belediye ne yapması gerekiyorsa işte Talas Belediyesi de onu aynen yapmış
durumda. Talas halkı kesinlikle bu hizmetleri unutmamıştır ve unutmayacaktır da… Şöyle
geçmişe bir bakıldığında Talas’ın hali neydi şimdiki hali ney?... Evet.. Artık geri sayım
başladı… Talas ilçesi şuan en merak edilen bir noktaya geldi. ‘Acaba kim aday gösterilecek’
sorunu kulaktan kulağa fısıldanıyor. Ancak şöyle bir hatırlatma da bulunmak istiyorum.
ORAN Genel Sekreteri Palancıoğlu’nun adaylığı gerçekten tam bir soru işareti… Kimsenin
beklemediği bir anda beklemediği bir isim… Talas’ta aslında tepki de var… Rifat yıldırım,
Faruk Karakaya,Mehmet Timuçin ve Sadettin Aydın gibi isimler varken Palancıoğlu isminin
gündeme taşınması tepkide çekti. Talas teşkilatına her gün onlarca insanın giderek tepkilerini
ortaya koydukları ve Palancıoğlu ismini istemediklerini ifade ettiklerini öğrendim. Vatandaşın
ciddi anlamda bu konuda rahatsız olduğu ortada. Bence Palancıoğlu isminin Talas’ta fayda
değil zarar getireceği görünüyor gibi…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4323.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

HACILAR’DA ŞAHSA ÖZEL DOĞALGAZ ÇALIŞMASI
VATANDAŞIN TEPKĐSĐNĐ ÇEKĐYOR
Hacılar Đlçesi’nin Beğendik Mahallesi’nde yapılan doğalgaz çalışmalarında şahsa özel
çalışmalar mahallelinin tepkisini çekti.
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Hacılar Đlçesi’nin Beğendik Mahallesi’nde yapılan doğalgaz çalışmaları mahalle sakinleri
tarafından tepki çekiyor. Đddiaya göre Büstü Bayram Caddesi üzerinde devam etmesi gereken
çalışmalar bir anda şahsa özel evlerin bulunduğu Çıkrıklı Kuyu Sokağı’na doğru çevriliyor.
Mağdurlardan Mustafa Usta’nın iddiasına göre doğalgaz hattının çekilmek istenen mevkide
oturanların birçoğu sadece yaz tatilinde gelen vatandaşlar. Bu vatandaşlardan yana herhangi
bir husumetleri olmadığını belirten Usta, doğalgaz çalışmalarının yönünün değiştirilmesinden
dolayı kendisinin de dahil olduğu 20 hanenin mağdur olduğunu söyledi. Usta, verdikleri
mücadele sonucunda bu yanlıştan dönüldüğünü fakat yapılan haksızlığın duyulmasını ve bu
şekilde başka vatandaşların mağdur edilmesinin önlenmesini istediklerini kaydetti.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4324.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

KAYSERĐ, KUZEY IRAK’A ĐHRACAT
YAPACAK
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’nin ihracatını geliştirmek
için Kuzey Irak’ın Erbil kentine ofis açmak için çalışma yaptıklarını söyledi.
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Kayseri’deki sanayicilerle buluşan KTO Başkanı Hiçyılmaz, burada yaptığı konuşmasında,
Türkiye ekonomisini 2023 yılında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapmak için hedef
koyduklarını söyledi. Başkan Mahmut Hiçyılmaz, “Özellikle 2023 yılında Türkiye
ekonomisini dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak hedefi, hepimizin ortak
hedefi olmalıdır. 2023 yılı ihracat hedefinin 500 milyar dolar olduğunu da göz önünde
bulundurduğumuzda dış ticaretin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin dış dünya
ile ilişkisinin vazgeçilmez unsuru dış ticarettir. Bu nedenle ülkemiz açısından dış ticaret çok
önemlidir. Son yıllarda yakaladığımız ihracat artışının kalıcı ve istikrarlı bir hale gelmesi için
tüm kurumların el birliği ile çalışması gerektiğini düşünüyorum. KTO olarak bu konuda
üzerimize düşen her görevi her zaman yapmaya hazır olduğumuzu sürekli dile getiriyoruz.
Yönetim kurulu olarak da görevde kaldığımız süre boyunca, bunu yerine getirmeye devam
edeceğiz. Kayseri’nin ticaret hacminin artırılmasını ve özellikle yetersiz gördüğümüz ihracat
kalemlerinde artış sağlanmasını hedefliyor ve 2023 yılı hedeflerine Kayseri’nin katkı sunması
noktasında gayret gösteriyoruz. Kayserili firmalarımıza dış ticaret konusunda yardımcı olmak
bizleri çok mutlu etmektedir. Bu yüzdendir ki bu tür toplantıların hayata geçirilmesine
özellikle dikkat ediyoruz. Bu toplantılar, ülkeler arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin olumlu
yönde etkileneceğini düşünüyoruz. Kayseri’nin girişimcisi ile ticaret ve sanayicisi ile
Türkiye’de çok farklı bir yeri bulunmaktadır. Bugün Kayseri’de uluslararası faaliyet gösteren
bir çok firma bulunmaktadır. Kayseri 130’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor ve ihracat

kalemlerine sektörel açıdan bakıldığında en büyük katkı yüzde 67 ile sanayi sektöründedir”
ifadelerini kullandı. Yönetime gelmeden önce de, Kayseri’nin dış ticarette gelişmesini
istediklerinin altını çizen Hiçyılmaz, “Biz yönetime gelmeden önce de, yönetime geldikten
sonra da Kayseri’nin dış ticaret konusunda faaliyet gösterilmesi gerektiğini sürekli söyledik.
Bu çerçevede KTO olarak dünyanın çeşitli yerlerinde ofis açılması gerektiği kanaatinde
olduğumuzu sürekli dile getirdik. Bu çerçevede şuan için belirlemiş olduğumuz birkaç yer
var. Bunlardan biride Kuzey Irak’ın Erbil kenti diye düşünüyoruz. Komşumuz olan Kuzey
Irak'la ticaretin gelişmesine yönelik olarak düzenlediğimiz bu toplantının, aynı coğrafyayı
paylaşan iki ülkenin daha sıkı ticari ilişkiler içerisinde olmasına vesile olacağına inanıyorum”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4325.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Son Yerel Seçim Anketine Göre Kayseri AK
Parti Diyor
MAK Danışmanlık tarafından yapılan araştırmaya göre AK Parti başta Kayseri olmak üzere
20 ilde , CHP ise 5 büyükşehirde ipi göğüslüyor.
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MAK Danışmanlık tarafından yapılan son yerel seçim anketi 51 il, 26 büyükşehiri kapsadı.
Büyükşehirler içerisinde Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya,Malatya, Mardin, Sakarya,
Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da vatandaşlar tercihlerini Ak Parti'den yana kullandı.
5 BÜYÜKŞEHĐR CHP'NĐN
Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ'da ise halk tercihini CHP'nin adayından yana
kullanacağını belirtti.
DĐYARBAKIR BDP'NĐN
Araştırma sonuçlarına göre, BDP'nin alabildiği tek il Diyarbakır oldu.
2 ĐLDE ORANLAR AYNI ÇIKTI
Ordu ve Manisa'da illerinde ise büyük bir çekişme var. Manisa'da Ak Parti ile MHP, Ordu'da
ise AK Parti-CHP arasında sıkı bir rekabet var.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4326.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Gesiad 12. Olağan Genel Kurulu
Genç Sanayici Đş Adamları Derneği’nin (GESĐAD) 12. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut
başkan Hamdi Kınaş güven tazeledi.Bir otelde düzenlenen kurula, AK Parti Kayseri
Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,...
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Genç Sanayici Đş Adamları Derneği’nin (GESĐAD) 12. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut
başkan Hamdi Kınaş güven tazeledi. Bir otelde düzenlenen kurula, AK Parti Kayseri
Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, KAYSO
Başkanı Mustafa Boydak ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan GESĐAD
Başkanı Hamdi Kınaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sanayinin kalkınması için
çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kınaş, “Bildiğiniz üzere Kayseri Genç Sanayici ve Đş
Adamları Derneği anayasa ve kanunlar doğrultusunda ülkemizin demokratik bir düzen
içerisinde kalkınmasına, sanayi, ticaret ve sosyoekonomik açısından gelişmesine, teknoloji,
sermaye, fikir alışverişi ve bilgi birikimi sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı
olabilmek için 1993 yılında bir grup genç arkadaşımız tarafından kurulmuş bir sivil toplum
kuruluşudur. Bugün itibari ile bin 150 üyesi bulunmaktadır. 14 personelimiz ile
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneğimiz Anadolu Sanayici Đş Adamları Federasyonu’na
ve Türkiye Sanayici Đş Adamları Derneği’nin üyesidir” ifadelerini kullandı. Düzenlenen
kurulda bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de,
şehirlerin tarihinin devletlerin tarihinden daha eski olduğunu söyledi. Medeniyetlerin
adımlarının şehirlerde atıldığının altını çizen Özhaseki, “Şehirler tarihi devletlerinden
tarihinden daha da eskidir. Esas olan şehirdir. Kültürler bile şehirlerle gelişir. Medeniyetlerin
ilk adımı şehirlerde atılır. Daha sonra etrafına doğru yayılır. Önemli olan bir şehrin hayatının
canlı olmasıdır. Önemli olan ticaret ve sanayinin canlı olmasıdır. Sosyal hayatının, kültürünün
canlı canlı devam etmesidir. Artık şehirler arasındaki rekabet, ülkeler arasındaki rekabet kadar
ciddi olmuştur. Dünya ve ülkemizin elinde bulunan sınırlı kaynaklardan yüksek bir pay
alabilmek için bütün şehirler müthiş bir yarış içerisindedir” diye konuştu. Tek liste ile gidilen
seçimde, mevcut başkan Hamdi Kınaş yeniden başkan seçildi. Bu arada, 12. Olağan Genel
Kurul’da Yönetim Kurulu Başkanlığına Hamdi Kınaş, 3. kez başkan seçildi. Genel Kurul’da
Kayseri Genç Sanayici ve Đşadamları Derneği olan dernek ismi, Gelişen Sanayici ve
Đşadamları Derneği olarak değiştirildi. Yönetim Kurulunda, Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliğinde Ali Ezinç görevine devam ederken, Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise, Erol
Boydak, Đsmail Tuna, Levent Somtaş, Mehmet Kıranatlı, Fatih Alparslan, Fatih Somyürek,
Elif Bozdağ ve Taha Keskin getirildi. Elif Bozdağ, GESĐAD tarihinde ilk kez Yönetim Kurulu
üyeliğine seçilen bayan oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4327.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Melikgazi, Yatırımcı
Hazırlayacak

Ve

Đşyeri

Rehberi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri
Serbest Bölgesi, Mimarsinin Organize Sanayi Bölgesi, Orta Sanayi, Ağaç Đşleri Bölgesi,
Metal Đşleri Sanayi Bölgesi ve Boğazköprü Demiryolu Lojistik...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri
Serbest Bölgesi, Mimarsinin Organize Sanayi Bölgesi, Orta Sanayi, Ağaç Đşleri Bölgesi,
Metal Đşleri Sanayi Bölgesi ve Boğazköprü Demiryolu Lojistik Merkezi ile Melikgazi üretim,
sanayi ve ticaretin merkezi konumunda olduğunu bildirdi.
Planlı bir şekilde büyüyen ve gelişen ilçenin Đpek yolu üzerinde yer alması ve bölge şehir
konumunda bulunmasından dolayı sanayi, yatırım alanları ile gelişime ve yatırımcılara açık
bir merkez olduğu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sanayi ve üretim merkezlerinde
yatarım yapmak isteyen müteşebbisler için rehber haritası hazırlanacağını belirtti.
Kayseri ilinin bir üretim ve sanayi şehri olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ,
konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Kayseri ilimiz bir sanayi ve üretim merkezidir. Anadolunun merkezinde girişimci ruhları ile
adeta anadolu topraklarını birer üretim ve sanayi tarlalarına dönüştürmüşlerdir. Đpek yolu
üzerinde bölge şehir olan Kayseri ilimiz mobilya, gıda, metal eşya, ev tekstili, yatak ve giyim
üretimleri ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bir bütün olarak büyüyen Kayseri
aynı zamanda sağlık, kış sporları, doğa sporları, açık alan arkeolojik müzelerin merkezi
konumuna gelmiştir. Tüm bu veriler ve ışında Melikgazi ilçesinde yatırım yapmak isteyen
girişimciler için var olan sektörleri ile ihtiyaç duyulan veya yapılabilinecek sanayi yatırımları
hakkında bilgiler veren bir yatırımcı ve işyeri rehberi çıkarılacaktır. Örnek olarak Kayseri
Serbest Bölgesindeki büyük yatırım arsaları, bunların fiyatları, belediye destekleri, şu anda
hazır bekleyen otomobil, havacılık, traktör gibi sektörlere açık alanlar hakkında bilgiler
verilecektir. Bu çalışma ile hem girişimcilere yön ve destek verirken hem de bölgemizdeki
istihdama katkı sağlayacağız.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4328.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Başkan Özhaseki, Kayserili Sanatçılarla Bir
Araya Geldi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kültür-sanat projeleriyle Kayseri'nin
daha yaşanabilir bir şehir olacağını belirtti. Sanatçılarla kahvaltıda biraraya gelen Başkan
Özhaseki, "Kültür ve sanat desteklenirlerse büyür"...

07 Aralık 2013 Cumartesi 15:55

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kültür-sanat projeleriyle Kayseri'nin
daha yaşanabilir bir şehir olacağını belirtti. Sanatçılarla kahvaltıda biraraya gelen Başkan
Özhaseki, "Kültür ve sanat desteklenirlerse büyür" diyerek kültür ve sanatı yaşatacak ortamlar
oluşturulduğunu kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, farklı dallardan sanatçıları Harikalar Diyarı
içindeki Harikalar Sofrası'nda ağırladı. Başkan Özhaseki'ye sanatçıları bir araya getirdiği için
teşekkür eden Erciyes Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan Gürpınar kısa bir konuşma
yaparak özellikle Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi Projesine değindi. Projenin sadece
Kayseri için değil Türkiye için çok büyük bir proje olduğunu vurgulayan Gürpınar, Başkan
Özhaseki'ye bu ve diğer projeler için teşekkür etti.
"KAYSERĐ DAHA YAŞANABĐLĐR BĐR ŞEHĐR OLACAK"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de konuşmasında yıllarca şehrin öncelikli
sorunlarına ilişkin projeleri hayata geçirdiklerini ve şimdi kültür sanat projelerine ağırlık
verdiklerini söyledi. Sanata ve sanatçıya desteğin önemini de vurgulayan Başkan Özhaseki,
"Biz ne kadar desteklersek inanıyorum ki sanat da o kadar gelişecek. Bugün burada 40-50
kişiyle birarada bulunuyoruz. Đlerde 200 kişi bir araya geleceğiz. Daha sonra daha da artacak.
Kale içinde sanatçılar sokağı olacak. Bu sokakta nelerin olacağına birlikte karar vereceğiz.
Ama inanıyorum ki sanatçılar oraya sığmayacak ve dışarı taşacak. Kayseri zamanla daha
keyifli, daha yaşanabilir bir şehir olacak" dedi.
Büyük işler yapmak ve büyük düşünmek gerektiğini de vurgulayan Başkan Mehmet
Özhaseki, geleceğe eserler bırakmak için gayret göstermemiz gerektiğini belirtti. Kale ve
Kayseri Mahallesi gibi projelerle kendi kültürümüzü yaşayacağımız ve yaşatacağımız
ortamların olacağını dile getiren Özhaseki, "Kültürler şehirlerde başlar. Ortam bulurlarsa,
desteklenirlerse büyür. Aksi halde küçülür. Biz kültür ve sanatımızı büyüteceğiz" diye
konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin sanatçılarla bir araya geldiği yemekten
sonra Ressam Hasan Gürpınar, Başkan Özhaseki'nin yağlı boya tablosunu yaptı. Kahvaltıya
gelen müzisyenlerden bağlama, ney ve mey dinleyen Başkan Özhaseki için Yetenek Sizsiniz
ile tanınan Gürsel Yalçın'ın da bir hediyesi vardı. Yalçın sprey boya ile yaptığı remi Başkan
Özhaseki'ye hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4329.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Yıldırım'dan Görsel Tarih Brifingi
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Đlim Hikmet Vakfı ve Kayseri Đmam Hatip Mezunları
Derneği yönetimi ve üyelerine düzenlenen brifingde, “Talas’taki hizmetlerin bir numaralı
çalışması Ali Saip Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Đlim Hikmet Vakfı ve Kayseri Đmam Hatip Mezunları
Derneği yönetimi ve üyelerine düzenlenen brifingde, “Talas’taki hizmetlerin bir numaralı
çalışması Ali Saip Paşa Sokak Sağlıklaştırma Projesi oldu” dedi.
Başkan Yıldırım, misafirlerine tarihi Okutan Konağındaki kahvaltının ardından restorasyonu
tamamlanan Ali Saip Paşa Caddesi ve Gölbaşı Meydanında görsel bir brifing verdi. Gümüş
atölyesi, ikinci yer altı şehri, sinema atölyesi ve Tol Mabet gezildi.
Gezinin sonunda açıklamalarda bulunan Đmam Hatipliler Derneği Başkanı Seyit Halil Yüzgeç,
“Muhteşem bir çalışma gördük. Türkiye’ye örnek Kayseri’nin ve Đç Anadolu’nun önemli bir
turizm mekânı olabilecek bir tarihi doku gün yüzüne çıkarılmış. Tarihi dokunun
zenginleştirilmesi ve kültürümüze kazandırılması anlamında Talas Belediye Başkanı Sayın
Rifat Yıldırım’ın büyük emekleri var. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Đlim Hikmet Vakfı Başkanı Mustafa Doğu ise, “Bizim için büyük bir sürpriz oldu. Talas’ta
böyle güzel bir tarihi dokunun olduğunu bilmiyorduk. Tarih bizim geçmişimizle
yüzleşmemizi sağlıyor. Tarihi dokudaki eserlerin gün yüzüne çıkarılması takdire şayan.
Nesilleri birbirine bağlayan köprü burada açığa çıkarılmış. Rifat Beyi tebrik ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ise, Ali Saip Paşa Caddesindeki çalışmaları kastederek,
“Bir söz var defineye malik viraneler var. Hakikaten bir define çıktı bu viraneden, bu
mahalleden” dedi. 10 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmalarına bakıldığında Türkiye’de 100
yıl öncesine ait bir mahallenin restorasyonunda bir ilkin yaşandığını belirten Başkan Yıldırım,
“Kadim bir medeniyetin yaşadığı coğrafyadayız. Yeraltı medeniyeti, yeraltı şehirleri var.
Đkincisi yeryüzü medeniyeti var. Geç Roma’dan erken Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya
günümüz cumhuriyetine varana kadar önemli medeniyetlerin yaşadığı, buluştuğu, mirasların
bırakıldığı alanı gün yüzüne çıkarıyoruz” diye konuştu.
Bu çalışmayı yaparken ilk başta fazla duyurmadıklarını anlatan Başkan Yıldırım, “Burada
oturan gariban insanların ellerinden ranta yönelik birilerinin bu mekanlara sahiplenmesini
istemedik. Đçerisinde oturanlara iş olsun, aş olsun, gelecek olsun istedik” şeklinde konuştu.
Sokaktaki restorasyon çalışmalarının bittiğine dikkat çeken Başkan Yıldırım, “Şu anda
çalışma bitti. Talas’taki hizmetlerin bir numaralı çalışması. Buradaki çalışmalardaki
projelerimiz ödüller aldı. Burada sivil mimarlık örneğinden mabetlere varana kadar, kaya
oyma yapılardan sanatın, estetiğin, ahşabın, statiğin güzel buluştuğu ahengin bulunduğu alana
varana kadar her birini görebiliyoruz. Burada büyük bir emek var, büyük bir çalışma var. 10
yıldır sürdürdüğümüz ince uzun yolculukta inanıyorum ki çok başarılı olduk. Önümüzdeki
hafta sonuna ince dokunuşlarla çalışmamız bitmiş olacak. Burada aynı zamanda bir turizm

sokağı sanat sokağı ortaya çıktı. Bu sokak gelecekte bölgemizin en cazibeli merkezlerinden
bir tanesi olacak. Talas turizmde restorasyon çalışmalarımız sonucunda pastadan payını alma
hazırlığını tamamlamış olacak. Erciyes mastır projesi, kültür yolu projesi, tarihi dokuda
yaptığımız çalışmalar ve hava sporları diğer ilçelerdeki çalışmalarla hepsini bütüncül olarak
ele aldığımızda ilimiz, turizmde isten noktaya gelmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4330.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinde Seçim
Heyecanı
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinde Başkanlık Seçimi, Belediye Meclis Salonunda
yapıldı. Büyük heyecana sahne olan seçimde 5 başkan adayı olarak başkan olabilmek için
yarıştı. Yapılan oylamada 214 seçmenin 75 oyunu alan Ömür Yücegöğ...
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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinde Başkanlık Seçimi, Belediye Meclis Salonunda
yapıldı. Büyük heyecana sahne olan seçimde 5 başkan adayı olarak başkan olabilmek için
yarıştı. Yapılan oylamada 214 seçmenin 75 oyunu alan Ömür Yücegöğ Melikgazi Belediyesi
Çocuk Meclisinin 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Başkanlığına seçildi.
Yerinde yönetimin temeli olan yerel yönetimlere katılımcı demokrasi geleneği ile adaylar
yetiştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, demokrasinin
temeli olan seçimin Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinde her yıl seçim heyecanı yaşadığını
ve seçmenlerin büyük bir medeniyet içerisinde önce projeleri dinlediklerini daha sonra
kurulan seçim sandığında oylarına kullandıklarını söyledi.
Önemli olan çocukların toplum içerisinde paylaşmayı, yardımlaşmayı, birlikte yaşamayı ve
seçimleri demokrasiyi içlerine sindirmelerini amaçladıklarını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Çocuk Meclisince gerçekleştirilen kültürel, eğitimsel, sağlık ve spor aktivitelerin
kamuoyunda ses getirdiğini bu etkinliklerin çocukların sosyalleşmesinde büyük katkı
sağladığını kaydetti.
Günler öncesinden başlayan başkanlık yarışı bugün Meclis Salonunda yapılan seçim ile sona
erdi. Adayların kıyasıya mücadelesine sahne olan seçimlerde ilk olarak başkan adayları
kendilerini tanıttılar ve yapacakları çalışmaları sıraladılar. Başkan adayları ile birlikte, onları
destekleyen arkadaşlarının yanı sıra salonda bulunan velilerde bu büyük heyecana ortak
oldular.
Çocuk Meclisi Başkanlığını 2. Kez seçilen Ömür Yücegöğ yaptığı konuşma da “Oy
kullanarak demokratik haklarını kullanan tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Meclis
Üyeleri bir kez daha beni seçerek adeta tecrübeyi tercih etmişlerdir. El birliği içerisinde çok
güzel faaliyetler yapacağız. Çocuk Meclisini daha ileri seviyelere taşımak için, seçim öncesi
verdiğim vaatleri ilerleyen zamanlarda tek tek yerine getireceğim. Biz çocuklara kucak açan

ve bizim her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a da bütün
arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor, bütün çocukları çocuk meclisine üye olmaya davet
ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4331.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Raylı Sistem Seferlerinde Düzenleme
Erciyes Üniversitesi-Sivas Caddesi güzergahında sürdürülen elektrik hattı çalışması nedeniyle
raylı sistem seferleri 9-11 Aralık tarihleri arasında kesintili olarak devam edecek.Buna göre 9,
10 ve 11 Aralık günlerinde raylı sistem seferleri...
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Erciyes Üniversitesi-Sivas Caddesi güzergahında sürdürülen elektrik hattı çalışması nedeniyle
raylı sistem seferleri 9-11 Aralık tarihleri arasında kesintili olarak devam edecek.
Buna göre 9, 10 ve 11 Aralık günlerinde raylı sistem seferleri 10.00-15.00 saatleri arasında
Organize Sanayi Bölgesi-Alparslan durakları arasında yapılacak.
Yolcu yoğunluğun yaşandığı saatler olan 06.00-10.00 arası ve 15.00'den sonraki seferler ise
normal şekilde yani Organize Sanayi Bölgesi-Doğu Garajı arasında devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4332.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Sahte Sporcu Vizesiyle Đnsan Kaçakçılığı Yapan
Örgüte Darbe 22 kişi adliyeye sevk edildi
Kayseri Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlara karışmış kişileri yasa dışı yollardan
yurt dışına çıkardığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi
adliyeye sevk edildi.Kayseri Đl Emniyet...
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Kayseri Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlara karışmış kişileri yasa dışı yollardan
yurt dışına çıkardığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi
adliyeye sevk edildi. Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen suçlarına yönelik yürütülen çalışma
kapsamında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturmasına konu olan organize suç
örgütünün çökertilerek örgütün yönetici ve üyelerinin gözaltına alındığı bildirildi. Eş zamanlı
operasyonda; aralarında milli takım antrenörü, dernek başkanı ve öğretmenin de bulunduğu
örgüt üyelerinden Kayseri’de 7, diğer illerde de 15 kişinin yakalandığı, şüpheli firari 6 kişinin
de arandığı belirtildi.Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Liderliğini E.A.’nın yaptığı organize suç örgütü yöneticisi ve üyelerinin Mersin, Adıyaman,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Aksaray illerinden normal şartlarda yurt dışına çıkma şartlarına
haiz olmayan şahısları temin ederek yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarmak suretiyle
göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri; görünüm ve yaş itibariyle sporcu özelliği taşıyan
şahısların, kickbox, taekwando, wushu, bayanlar boks milli takım antrenörlüğü ve Ju Jitsu ve
Brezilya Jiu Jitsu Federasyon Başkanlığı yapan O.Ö.’nün yöneticiliğini yaptığı, bir kulübe
üye yapılarak alınan yönetim kurulu kararı ile sporcu lisansı çıkartıldıktan sonra gerçekte
ülkemizde herhangi bir kuruluşu olmayan Dünya Mücadele Sporları ve Savate Sporları
Federasyonları adına sahte belge düzenlemek suretiyle Avrupa ülkelerinde düzenlenen spor
müsabakasına katılım yapılacak gibi gösterilerek, ilgili ülkelerin konsolosluklardan vize
başvurusunda bulunulduğu ve alınan vizeler ile birlikte sporcu kafilesi içerisinde göçmen
şahısların Đtalya ve Yunanistan ülkelerine, oradan da diğer Avrupa ülkelerine geçiş yaptıkları;
sporcu özelliği taşımayan şahısların ise herhangi bir şirketin ortağı veya yetkilisi gibi
gösterilerek bu konuda düzenlenen sahte belgeler ile ABD konsolosluklarına müracaat ederek
turistik amaçlı 10 günlük vize talebinde bulundukları ve alınan vizeler ile öncelikle ABD
ülkesine oradan da Kanada ülkesine giderek geri dönüş yapmadıkları tespit edilmiştir.
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suç örgütünün illegal yollardan yurt
dışına çıkarmış olduğu göçmen şahıslardan 5 ila 8 bin euro arasında ücret aldığı anlaşılmış,
göçmen şahısların gruplar halinde veya bireysel olarak havalimanlarından yapmış oldukları
çıkışlar eylem olarak değerlendirildiğinde, bugüne kadar 43 ayrı eylemde toplam 81 şahsı
usulsüz olarak yurt dışına çıkardıkları, 16 şahsın da çıkarılması aşamasına teşebbüs ettikleri
tespit edilmiştir. Yurt dışına çıkarılan şahıslar arasında 'PKK terör örgütüne üye olmak ve
örgüt propagandası yapmak' suçlarından haklarında davası devam eden ve Yargıtay tarafından
cezalarının onanması muhtemel şahısların da bulunduğu, bu nedenle suç örgütünün yargı
makamlarında yargılamaları devam eden, aranan şahısların yurt dışına çıkışına kaçışına
aracılık ettikleri anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
yönetmek, üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyet çerçevesinde göçmen
kaçakçılığı yapmak, resmi ve özel belgede sahtecilik ve tehdit' suçlarını işledikleri belirlenen
suç örgütüne yönelik, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda
06/12/2013 günü ilimiz başta olmak üzere, Mersin, Adıyaman, Gaziantep, Đstanbul, Elazığ,
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Đzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda;
şüphelilerin, ikamet, oto ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru belgeler ile
bilgisayarlara el konularak aralarında yakın dövüş sporları milli takım antrenörü, bir derneğin
Adıyaman il başkanı ve ilköğretim ana sınıfı öğretmenin de bulunduğu ilimizde 7, diğer
illerde 15 olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 6 şüpheli firari olarak
aranmaktadır.”Operasyon kapsamında gözaltına alının 22 kişi, emniyetteki ifadelerinin
ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye
sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4334.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

KAYSERĐ MALATYA KARA YOLUNDA KAR
YAĞIŞI VE TĐPĐ UYARISI
Yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarıyor

07 Aralık 2013 Cumartesi 22:37

Akşam saatlerinde başlayan yağmur Kayseri şehir merkezinde etkisini sürdürürken, Malatya
Kayseri kara yolunda ise kar yağışı ve tipi sürücüleri zor durumda bırakıyor. Yetkililer bu
istikamette
seyredecek
vatandaşları
hazırlıklı
olmaları
noktasında
uyarıyor.
HABER MERKEZĐ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4335.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

ŞEHĐR MERKEZĐNE ĐLK KAR DÜŞTÜ
Erciyes dağından sonra şehir merkezine de ilk kar düştü

07 Aralık 2013 Cumartesi 23:02

Kayseri şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Böylece Erciyes dağından sonra şehir merkezinede ilk kar düştü. Beyaz örtüye gözünüz
açmaya hazır olun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4336.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

ŞEBEKE SUYUNU GÖNÜL RAHATLIĞIYLA
ĐÇEBĐLĐRSĐNĐZ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (KASKĐ) Laboratuvar
Müdürü Fazilet Malik, Kayseri’nin şebeke suyunun temiz olduğunu ve gönül rahatlığı ile
içilebileceğini söyledi.Laboratuvar hakkında bilgiler veren...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (KASKĐ) Laboratuvar
Müdürü Fazilet Malik, Kayseri’nin şebeke suyunun temiz olduğunu ve gönül rahatlığı ile
içilebileceğini söyledi.
Laboratuvar hakkında bilgiler veren KASKĐ Laboratuvar Müdürü Fazilet Malik,
laboratuvarda 3 birim bulunduğunu söyledi. 16 personel ile hizmet verdiklerini dile getiren
Malik, “KASKĐ laboratuvarımızda 3 birim bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda toplamda 16
personel ile hizmet vermekteyiz. 3 biyolog, 5 kimyager, 2 kimya mühendisi ve diğer
arkadaşlarımız çalışmaktadır. Hepsi konusunda uzman arkadaşlarımızdır. 86 parametrenin
analizini yapmaktayız. Rutin olarak her gün hafta sonları da dahil olmak üzere tüm
şehrimizde ve hinterland kapsamındaki köylerde içme suyu numuneleri almaktayız. Bu içme
suyu analizlerinde mikrobiyolojik ve kimyasal analizlere bakmaktayız. Aynı zamanda tüm
şebeke ve tesislerimizde serbest klor deneyleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız uluslar arası
akredite bir laboratuvardır. Laboratuvarımızın üretmiş olduğu sonuçlar uluslararası kabul
görmektedir. 2012 yılında da akredite süremiz 4 yıl daha uzatıldı. Bu bağlamda
çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu anlamda atık su laboratuvarlarımız Đç Anadolu’da en
iyi laboratuvarlardan diyebiliriz. Atık su konusunda fabrikalardan gelen numunelerin analizi
yapılmaktadır. Bu firmalara da bayağı bir kolaylık sağlamaktayız. Kayseri’de böyle bir
laboratuvar olunca numunelerini dışarıya göndermiyorlar” ifadelerini kullandı.
“KAYSERĐ’NĐN SUYU TEMĐZ”
Kayseri’nin içme suyunun temiz olduğunun altını çizen Fazilet Malik, “Kayseri’nin suyu
kesinlikle temiz diyebiliriz. Gönül rahatlığı ile içebiliriz. Mikrobiyoloji laboratuvarında
bakteri arıyoruz. Eğer suda herhangi bir kirlilik varsa bakteri olarak onu görebiliyoruz. Eğer
özel numune gelmezse biz o bakterileri laboratuvarımızda göremiyoruz. Gerçekten suyumuz o
kadar temiz. Đl Halk Sağlığı tarafından KASKĐ’nin suları denetlenmektedir. O kapsamda halk
sağlığı numuneleri alıp bizim laboratuvarımıza getirmektedir. O numuneler üzerinde çalışarak
bakanlığın web sitesine girmekteyiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4337.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Forum Kayseri’de Mevlana Haftası Kutlamaları
Forum Kayseri’de, 2-9 Aralık Mevlana Haftası kutlamaları kapsamında semazen gösterisi
düzenlendi.2-9 Aralık Mevlana Haftası, Forum Kayseri’de coşku ile kutlandı. Vatandaşların
yoğun ilgi gösterdiği semazen gösterisinde, unutulmaz anlar...
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Forum Kayseri’de, 2-9 Aralık Mevlana Haftası kutlamaları kapsamında semazen gösterisi
düzenlendi.
2-9 Aralık Mevlana Haftası, Forum Kayseri’de coşku ile kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi
gösterdiği semazen gösterisinde, unutulmaz anlar yaşandı. Vatandaşlar gösteriyi
ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekerken, bazı vatandaşlarda duygulu anlar yaşadı.
Forum Kayseri’de, Mevlana Haftası dolayısıyla ünlü psikolojik danışman Uğur Koşar da
sohbet verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4338.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda
kaldı
Kayseri’de, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda
kaldı.Kayseri’de beklenen kar, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde yağmur
şeklinde olan yağış yüksek kesimlerde kar...
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Kayseri’de, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda
kaldı.
Kayseri’de beklenen kar, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde yağmur
şeklinde olan yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

Erciyes Kayak Merkezi yolunda tipi etkili olurken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan birçok
sürücü yolda kaldı. Belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarına rağmen zincir bulundurmayan
sürücüler, Erciyes Kayak Merkezi’ne çıkamadı.
Erciyes Kayak Merkezi yolunda rampayı çıkamayan birçok sürücü, ters şeritten şehir
merkezine geri dönerken, kontrolsüz inen bir otomobil otobüs durağına çarparak durabildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4339.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Vali Orhan Düzgün'ün Eşi Gül Düzgün
Vatandaşları Valilik Konutunda Ağırladı
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, bazı aileleri Valilik Konutu’nda ağırlarken, 2 çocuğu
tıp fakültesinde okuyan bir aileyi de evinde ziyaret etti.Bayan Düzgün’ün halkla ilişkileri
geliştirmek amacıyla başlattığı ziyaretler...
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Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, bazı aileleri Valilik Konutu’nda ağırlarken, 2 çocuğu
tıp fakültesinde okuyan bir aileyi de evinde ziyaret etti. Bayan Düzgün’ün halkla ilişkileri
geliştirmek amacıyla başlattığı ziyaretler devam ediyor. Küçükmustafapaşa Mahallesi’nde
eklem rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllardır çalışamayan eşi ile birlikte yaşamını sürdüren
Aysel Keklik’i ziyaret eden Gül Düzgün, ailenin sorunlarını dinledi. Vali Yardımcısı Yasemin
Özata Çetinkaya ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Kahraman
Yavuz’un da hazır bulunduğu ziyarette Keklik Ailesi’nin iki çocuğunun da Tıp Fakültesi’nde
öğrenci olduğunu öğrenen Gül Düzgün, ciddi bir geliri bulunmayan ailenin başarılı
çocuklarına destek olacaklarını söyledi. Gül Düzgün, geçtiğimiz haftalarda ziyaret ederek
Valilik Konutuna davet ettiği bazı ailelere de ev sahipliği yaptı. Konutuna davet ettiği ailelerle
yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden, istek ve sorunlarını dinleyen, çocuklarının eğitimleri
ile ilgili bilgiler alan Bayan Düzgün, bu tür ev ortamlarında insanların birbirlerini daha
samimi bir şekilde tanıyabildiklerini ve her türlü dertlerini rahatça anlatabildiklerini ifade etti.
Ailelerle bir araya gelerek onların sevinç ve kederlerine ortak olmak istediğini, sorunlarını
dinleyerek yardımcı olmaya çalıştığını belirten Gül Düzgün, “Bu tür ziyaretler ve davetlerle
ailelerimize destek olmaya, zor durumda olan ailelere moral vermeye çalışıyoruz. Birlik ve
beraberlik içerisinde el ele vererek her türlü sorunun çözülebileceğini anlatıyoruz. Devletin
şefkat elinin her zaman onların yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz.” diye konuştu. Gül
Düzgün, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Hacılar Kaymakamı Tülay Baydar
Bilgihan ile bazı kaymakam eşleri ile vakıf müdürünün de katıldığı davette konuklarına aşure
de ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4340.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi
hastaneye kaldırıldı
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Đlçesi Köşk Mahallesi Akarsu Sokak’ta meydana gelen
olayda, ısınmak için anne S.Ö.(34) soba yaktı. Bir süre sonra sobadaki ateşin sönmesiyle, eve
yayılan karbon monoksit gazından anne S.Ö. ile çocukları C.Ö.(15) ve O.Ö.(8) zehirlendi.
Eve gelen komşuları durumu fark edince 112 acil servisi aradı. Olay yerine gelen sağlık
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4341.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

KAYSERĐ'DE AK PARTĐ VE MHP YARIŞIYOR(!)
Fatih Altaylı'nın Bugün Seçim Olsaydı Büyükşehirlerde Durum Ne Olurdu başlıklı yazısında
yayımladığı seçim anketinde Kayseri'de AK Parti ve MHP yarışı önde götürüyor.
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eni büyükşehir olan iller dahil geri kalan 27 büyükşehirde yapılacak yerel seçimlerde de AK
Parti kâh CHP’yle çekişiyor, kâh MHP’yle, kâh BDP’yle. Kayseri'de ise AK Parti ve MHP
çekişmesi ankete yansıyanlar arasında. Đşte o ankete göre birbiriyle yarışan iki partinin
Kayseri'de ki oy oranları Kayseri: AK Parti % 62, MHP % 20

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4342.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kayseri Şekerspor, Ayvalık Deplasmanından Eli
Boş Döndü
Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 16. haftasında Balıkesir
deplasmanına giderek, Lig’in güçlü takımlarından Ayvalıkgücü Belediye Spor'a 3-1 mağlup
oldu.Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nda 8 Aralık...
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Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 16. haftasında Balıkesir
deplasmanına giderek, Lig’in güçlü takımlarından Ayvalıkgücü Belediye Spor'a 3-1 mağlup
oldu.
Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nda 8 Aralık Pazar günü saat 13.30’da başlayan
karşılaşmayı Orta Hakem Burak Astar, Yardımcı Hakemler Burak Ağlamış, Özkan Karapınar
ve 4. Hakem Alper Oran 4’lüsü yönetirken, Kayseri Şekerspor karşılaşmaya; Güven, Tayfun,
Orhan, Şenol, Emre, Durdu, Yaşar, Mustafa, Tugay, Đlyas ve Emre Öztürk 11’i ile başlarken,
Ayvalıkgücü Belediye Spor ise Abdulkadir, Hakan, Turhan, Sertaç, Yusuf, Alihan, Lütfü,
Đlker, Emre, Fatih ve Vijdan 11’i ile çıktı.
Her iki takımda karşılaşmaya hızlı başlarken, karşılaşmanın ilk dakikalarında Ayvalıkgücü
Belediye Spor, Kayseri Şekerspor kalesinde sıkça gol aramaya başladı. Maçın 14. dakikasında
Ayvalıkgücü Belediye Spor'dan Đlker'in geliştirdiği atakta Fatih'in sert vuruşu, kaleci Güven'in
kucağında kaldı. 28. dakikada gelişen Kayseri Şekerspor atağında kaleciyle karşı karşıya
kalan Yaşar, topu kalecinin ellerine bıraktı ve Kayseri Şekerspor çok önemli bir ataktan eli
boş dönmüş oldu. Karşılaşmanın 35. dakikasında Ayvalıkgücü Belediye Spor'lu Fatih, ceza
sahasındaki karamboldan iyi yararlanarak topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Ayvalıkgücü Belediye
Spor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Đkinci yarıya hızlı başlayan ve beraberlik arayışlarına hız veren Kayseri Şekerspor, ataklarını
gittikçe arttırırken, maçın 50. dakikasında Tugay'ın yaptığı ortaya Durdu'nun sert vuruşu, az
farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ayvalıkgücü Belediye Spor'dan Hakan,
rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Burak Astar kırmızı kartla oyun dışında
gönderildi. Karşılaşmanın 75. dakikasında gelişen Ayvalıkgücü Belediye Spor atağında, 17
numaralı formasıyla Kerim, uzak mesafeden yaptığı sert vuruş ile topu filelerle buluşturdu ve
skoru 2-0'a taşıdı. Bu dakikalardan sonra ataklarını daha da arttıran Kayseri Şekerspor,
Emre'nin geliştirdiği atakta topu Tugay'la buluşturarak aradığı golü buldu ve skoru 2-1'e
getirdi. Karşılaşmanın 89. dakikasında Ayvalıkgücü Belediye Spor'dan Fatih'in vuruşu kaleci
Güven'i aşıp kaleye ulaştı ve skor 3-1 oldu.
Karşılaşmanın bu dakikalarından sonra başka gol olmayınca maç 3-1 Ayvalıkgücü Belediye
Spor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4343.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

Kar Temizleme Ve Tuzlama Araçları Vardiyalı
Ekipler 24 Saat Göreve Hazır
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinde kış aylarının sert ve uzun
geçtiğini ancak belediye olarak ulaşımın etkin, güvenli ve seri olması için her türlü tedbirlerin
alındığını söyledi.Yaz aylarında yoğun alt...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinde kış aylarının sert ve uzun
geçtiğini ancak belediye olarak ulaşımın etkin, güvenli ve seri olması için her türlü tedbirlerin
alındığını söyledi.
Yaz aylarında yoğun alt yapı ve yol çalışmalarında kullanılan kepçe, greyder ve kamyon gibi
makinelerin kış aylarında da aynı yoğunlukta ve etkinlikte hizmet verdiğini belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç “ Đş makineleri yaz aylarındaki yoğun çalışmayı kış aylarında da
tekrarlamaktadır. Çünkü kar ile mücadele ekibinde yer alan araçlar uzun ve sert geçen kış
aylarında ulaşımı her zaman açık ve seri tutmak için planlı bir şekilde çalışmaktadır" dedi.
Kış aylarında yollardaki karların temizlenmesi için 15 tuz serpme aracı, 13 kar kürümeli araç,
10 greyder, 15 kamyon, 13 kepçe den oluşan iş makinelerin hazır olduğunu ifade eden Başkan
Memduh Büyükıklıç, özelikle okul yolları, sağlık merkezleri ile ana ulaşım yollarının açık ve
seri olması için planlama yapıldığını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, yolarlıdaki buzlanmayı önlemek amacı ile 3000 ton kar tuzu
stoku yapıldığını ve 140 personelin vardiyalı olarak çalışacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4344.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

BÜNYAN'DA YOLCU MĐNÜBÜSÜ DEVRĐLDĐ
Bünyan'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan minibüs devrildi 14 yolcu hafif şekilde yaralandı.

08 Aralık 2013 Pazar 17:30

Edinilen bilgiye göre Bünyan'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan Ahmet Sarıarslan yönetimindeki
yolcu minibüsü hava koşullarından dolayı ÇĐMSA mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada can kaybı yaşanmazken minibüs şoförü ve 14 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi edilirken bir kısmı da il ve ilçe hastanelerinde tedavi altına
alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4347.html
Erişim Tarihi: 10.12.2013

