KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.06.2014–08.06.2014
Basın Yayın Ve Enformasyon İl Müdürü
Mehmet Uğurlu'nun Kızı Dünya Evine Girdi
Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu'nun kızı Safiye Uğurlu ile Aykut
Erdem evlenerek dünya evine girdi.Bir düğün salonunda düzenlenen düğüne çok sayıda
davetli katıldı. Düğünde evlenen Safiye Uğurlu ve Aykut Erdem'in...
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Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Mehmet Uğurlu'nun kızı Safiye Uğurlu ile Aykut
Erdem evlenerek dünya evine girdi.
Bir düğün salonunda düzenlenen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Düğünde evlenen Safiye
Uğurlu ve Aykut Erdem'in nikah memurluğunu Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç yaptı. Büyükkılıç kıydığı nikah sonrası çifte mutluluklar dileyerek, evlilik
cüzdanını Safiye Uğurlu'ya verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7191.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri Sarraflar Ve Kuyumcular Derneği
Başkanı Gülsoy:
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, düğün mevsiminin
başlaması ve gurbetçi vatandaşların memleketlerine gelmesinin piyasayı hareketlendireceğini
söyledi.Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy,...
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Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, düğün mevsiminin

başlaması ve gurbetçi vatandaşların memleketlerine gelmesinin piyasayı hareketlendireceğini
söyledi.Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, altının dünya
borsasında yatay seyrine devam ettiğini ifade etti. Gülsoy ayrıca, "Nisan ayından bu zamana
kadar da sakinlik söz konusu. Bu sakinliğin nedeni talebin olmamasından kaynaklanıyor.
Altın Amerika’dan gelen verilere odaklanmış durumda. Amerika’da ki varlık alımlarının
azaltılmaya gidilmesi ve gündemde faiz artışının olacağı söylemleri altın fiyatlarını ister
istemez aşağı çekmiş durumda. Bunların arkasında da enflasyon korkusu var. O yüzden altın
fiyatları dünyadaki karışıklıklardan kaynaklanarak tekrar yatay seyrinden çıkacaktır. Bunu
yükseliş yönünde olarak görüyoruz" dedi.'Bu aydan itibaren Anadolu’da özellikle düğün
mevsimi başlıyor' diyen Gülsoy, "Düğün mevsiminin başlaması ve gurbetçi vatandaşların
memleketlerine gelmesiyle birlikte piyasaya bir hareketlilik getirecektir. Tabi altın fiyatlarına
dünya piyasası etken oluyor. Şuan ki fiyatlar aslında altın alımı için iyi fiyatlar. Dünyada
güvenli liman altın" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7192.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Pehlivan'dan Kayseri Erciyesspor Kulüp
Başkanına Sert Yanıt
Kayserispor Kulüp Basın Sözcüsü Rıfat Pehlivan, Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya
Eren'in dün yaptığı basın açıklamasında Kayserispor ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Pehlivan,
sayın Ziya Eren şunu bilmelidir ki Kayserispor kulübünden...
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Kayserispor Kulüp Basın Sözcüsü Rıfat Pehlivan, Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya
Eren'in dün yaptığı basın açıklamasında Kayserispor ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Pehlivan,
sayın Ziya Eren şunu bilmelidir ki Kayserispor kulübünden kedi bile alamayacağını söyledi.
Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren'in Kayserispor ile ilgili sözlerine yanıt veren
Kayserispor Kulüp Basın Sözcüsü Rıfat Pehlivan, "Dün Erciyesspor Kulüp Başkanı Ziya Eren
yaptığı basın toplantısında 'Kayserispor Kulübü ile futbolcu alışverişimiz olmadı ama olabilir'
yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Ziya Eren şunu bilmelidir ki Kayserispor
kulübünden kedi bile alamaz. Ziya Eren 'Kayserispor'un küme düşmesine üzüldüm' demesi de
samimi değil. Bu şehirde herkes kimin samimi kimin ne yapmaya çalıştığını bilir. Ziya
Eren'in bundan sonra Kayserispor ile ilgili değerlendirme yapmamasını temenni ederim.
Bizim hiçbir futbolcumuza talip olamaz. Kayserispor tekrar Süper Lige dönmek için
çalışmalarını sürdürmektedir Büyük Kayserispor taraftarı desteği ile tekrar Süper Lige
çıkacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7193.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Yaz Ayları Geldi Tavuk Satışı Arttı
Kayseri'de tavuk satışı yapan Ahmet Köse, havaların ısınmasıyla beraber mangal sezonunun
başladığını söyleyerek, "Tavuk satışlarımızda artış oldu" dedi.Kayseri'de havaların
ısınmasıyla beraber mangalcılar tavukçulara akın etti....
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Kayseri'de tavuk satışı yapan Ahmet Köse, havaların ısınmasıyla beraber mangal sezonunun
başladığını söyleyerek, "Tavuk satışlarımızda artış oldu" dedi.Kayseri'de havaların
ısınmasıyla beraber mangalcılar tavukçulara akın etti. Tavuk satışı yapan Ahmet Köse, "tavuk
fiyatlarını değerlendirdi. Köse, "Yaz sezonu geldiği içi tavuk fiyatları düşük olduğundan
dolayı vatandaş ister istemez tavuğa yöneliyor. Tavuk fiyatları 5 TL ve TL civarında.
Vatandaşların ilgisi güzel hafta sonları daha yoğun oluyor. Tavuk fiyatları şu anda sudan
ucuz. Geçen yıldan bu yana bir kuruş artış yok” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7194.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Sığırlarda Çiçek Hastalığına Dikkat
Türkiye'de ilk defa 2013 yılında Kahramanmaraş, Batman, Hakkari, Malatya, Adıyaman,
Osmaniye ve Hatay illerindeki sığırlarda tespit edilen 'Nodüler Ekzantemi' (Sığır Çiçeği)
hastalığı, Develi ve Yahyalı'da da görüldü.Daha çok koyun...
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Türkiye'de ilk defa 2013 yılında Kahramanmaraş, Batman, Hakkari, Malatya, Adıyaman,
Osmaniye ve Hatay illerindeki sığırlarda tespit edilen 'Nodüler Ekzantemi' (Sığır Çiçeği)
hastalığı, Develi ve Yahyalı'da da görüldü.Daha çok koyun ve keçilerde görüldüğü ifade
edilen Nodüler Ekzantemi'nin Kayseri'de ilk defa sığırlarda tespit edildiğini belirten Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, hastalığın etkeninin, koyun ve keçi
çiçek virüsü ile aynı gruptan bir virüs olduğunu bildirdi. İlk olarak 1929 yılında Afrika'nın
güney ülkelerinde ortaya çıkan hastalığın daha sonra Mısır ve İsrail'de de salgınlar yaptığını
belirten Alkan, ''Virüsün bulunduğu hayvanların derileri üzerinde şişliklerle hastalık ortaya
çıkar. Aynı şişlikler, iç organlarda da oluşur. Sütün birden bire azalması, şiddetli düşkünlük

hali, gebe hayvanlarda yavru atma, hızla zayıflama ve topallıkla hastalık kendini gösterir.
Hastalık, sokucu sineklerle bulaşır. Doğrudan temas da bulaşma yoludur. Ağız ve burundan
gelen akıntılarla veya süt ile temas bulaşma kaynağı olabilirse de hastalığın sokucu, kan emici
sineklerle bulaşması başlıca yayılma yoludur. İnsanlara bulaşması söz konusu değil'' dedi.
Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, hastalık nedeniyle ölüm oranının düşük olduğunu ancak
hastalığın tedavisinin bulunmadığını bildirdi. Alkan, ''Hastalık, Develi ve Yahyalı
ilçelerimizde tespit edilir edilmez hemen gerekli önlemleri aldık ve bu iki ilçemizde
çalışmalara başladık. Bu arada İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen “Nodüler Ekzantem
Hastalığı” konulu toplantı 28.05.2014 tarihinde gerçekleşti. Toplantıya, Pendik Kontrol ve
Araştırma Enstitü Müdürü Ufuk Dinler, Veteriner Hekim Fahriye Saraç, Erciyes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Keleş, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ürünler
Şube Müdürü Ergün Tuğluk, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akif Başol, İl ve İlçe
Müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler katıldı. Bu hastalıkla ilgili veteriner
hekimlerimize bilgiler verildi. Hastalıktan korunma için iki yöntem var. Birincisi sineklerle
mücadele, ikincisi ise aşılamadır. Hastalığın tedavisi olmadığı için hastalıklı hayvanlar
tazminatlı olarak imha edilir. Develi ve Yahyalı'da hastalık tespit edilen hayvanlar da imha
edildi. İmha edilen hayvanların bedelinin yüzde 50'sini ise devlet ödüyor. Hastalığın
görüldüğü bölgeler karantinaya alınarak yoğun bir aşılama çalışması yapılmaktadır'' diye
konuştu.Hastalıkla ilgili gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve anında müdahale
edildiğini kaydeden Alkan, ''Hastalığın yayılma ihtimaline karşılık ise tüm il bazında aşılama
çalışmaları devam etmektedir. Hastalığın tespitinden itibaren titiz bir çalışma başlattık ve bu
hastalıkla ilgili gerekli önlemlerimizi aldık'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7195.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri'ye Yağan Sağanak Yağmur Hayatı
Olumsuz Etkiledi
Kayseri'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken,
şemsiyesi olmayan vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.Sağanak yağış sonrası bazı vatandaşlar
yağmurdan korunmak için binaların altında bekledi. Vatandaşlar...
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Kayseri'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken,
şemsiyesi olmayan vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.Sağanak yağış sonrası bazı vatandaşlar
yağmurdan korunmak için binaların altında bekledi. Vatandaşlar sağanak yağmurda yürürken
zorluk çekti. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, sağanak yağaşın hafta içi de
devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7196.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclis Üyeleri
Piknikte Buluştu
Melikgazi Belediyesince her yıl geleneksel hale getirilen Çocuk Meclisi Piknik buluşması bu
yıl 11 ayrı Çocuk Meclisi Şubesinden 300 öğrencinin katılımı ile büyük bir coşku ve heyecan
ile devam etti.Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisinin 11...
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Melikgazi Belediyesince her yıl geleneksel hale getirilen Çocuk Meclisi Piknik buluşması bu
yıl 11 ayrı Çocuk Meclisi Şubesinden 300 öğrencinin katılımı ile büyük bir coşku ve heyecan
ile devam etti.
Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisinin 11 ayrı şubesindeki öğrenciler toplu olarak Beştepeler
Piknik alanında öğretmenleri ile beraberce piknik yaparak gönüllerince eğlendiler. Çocuk
Meclisi Öğrencileri sandalye kapma, yoğurt yeme, yumurta taşıma, çuval ile yürüme gibi
çeşitli oyunlar oynadılar. Yarışmalarda birinci olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Çocuk
Meclisi öğrencileri şarkı ve türkü söylediler, halk oyunu oynadılar. Beştepeler Piknik
bölgesinde yapılan piknikte öğrencilerine ekmek arası sucuk ve ayran ikram edildi. Melikgazi
Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, çalışan ve başarıyı elde edenin tatil yapmasının
haklı olduğunu ifade ederek, "Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi etkinlikleri ile kamuoyunu
bilgilendiriyor, bilinçlendiriyor ve bu arada birbirlerini ile kaynaşarak arkadaş oluyorlar.
Toplumda birlik ve beraberliğin yapı taşları olan dostluklar kuruyorlar. Dün Şubeler arasında
bilgi yarışmasına iştirak eden öğrencilerimiz bugün streslerini piknik yaparak gidermeye
çalıştılar. Gönüllerinde hem eğlendiler hem de stres attılar. Yaz aylarında bu tür piknik
çalışmaları devam edecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7197.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri'de 'umut' Konulu Resim Yarışmasında
Dereceye Girenler Ödüllendirildi
Kayseri'de, bir kırtasiye firması tarafından düzenlenen 'Umut' konulu resim yarışmasında
dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.Bir alışveriş merkezinde düzenlenen ödül törenine
öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. 'Umut'...
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Kayseri'de, bir kırtasiye firması tarafından düzenlenen 'Umut' konulu resim yarışmasında
dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen ödül törenine öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
'Umut' konulu resim yarışmasına 5 bin öğrencinin müracaat ettiği öğrenilirken bunlardan
dereceye giren 50 öğrenciye ödülleri takdim edildi. Öğrenciler, yarışmada derece girdikleri
için mutlu olduklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7198.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç'a
Ziyaretler Sürüyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘a Sivil Toplum Örgütleri, Mesleki
Kuruluşlar, Mesleki Oda ve dernek ile Sendikaların kısacısı Sivil Toplum örgütlerinin tebrik
ve başarı dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor.Kayseri...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘a Sivil Toplum Örgütleri, Mesleki
Kuruluşlar, Mesleki Oda ve dernek ile Sendikaların kısacısı Sivil Toplum örgütlerinin tebrik
ve başarı dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor.
Kayseri Lokanta ve Pastacılar Oda Başkanı Hayrettin Köse ile Yönetim Kurulu Üyeleri,
Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ve Yönetim kurulu Üyeleri
ziyaretlerinde Dr. Memduh Büyükkılıç’ı hem yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiler hem
de başarılarının devamı temennisinde bulundular.
Ziyaret eden Dernek, Oda, Mesleki Kurum ile Sivil Toplum Kuruluşların ortak olarak
birleştikleri nokta, 2009-2014 yılları arasında yapılan çalışmaların halk tarafından beğenilerek
ve takdir edilerek sandığa yansıması olduğunu söylediler.
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ilde mevcut bulunan Kayseri Lokanta ve Pastacılar Odası ile
Muharip Gaziler Derneği Üyelerin bu ziyaretlerinin çalışmalara şevk ve heyecan kattığını
belirterek “ Başarımızın sırlarından biri de yaptığımız çalışmalar da işin tür ve içeriğine göre
ilgili mesleki oda, dernek ve sivil toplum kuruluşun görüşünü almak, hatta beraber
çalışmaktır. Dayanışma, paylaşım ve fikir alış verişi hem işin aslına ve amacına uygun olarak
gerçekleştirilmesine hem de etkin ve verimli olmasına neden olmaktadır“ dedi.
Kayseri Lokanta ve Pastacılar Oda Başkanı Hayrettin Köse, Oda olarak belediye ile ortak
projeler üzerinde çalıştıklarını ve Meslek edindirme kurslarında- Kayseri Mutfağı
kurslarından dolayı Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’a yöresel tatlara ve yemeklere sahip
çıktığı için teşekkür ettiklerini söyledi.
Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ise Melikgazi Belediyesinin
Güneydoğu şehit ailelerine ev yaparak hediye etmelerinin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu

ifade ederek, gazi yakınlara yapılan yardım ve ayrıca her türlü kültür ve sanat etkinliklerine
desteklerinden dolayı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7199.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Eğitim Bir-sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan:
Eğitim- Bir- Sen Kayseri Şube Başkanı: Özgürlüklerin gözü kulağıyız Sendika binasında
bugün öğle saatlerinde yapmış olduğu basın açıklamasında Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube
Başkanı Aydın Kalkan, 15 Mayıs 2012 itibariyle Milli eğitim'de sendikadaki üye sayıları ve
gelişen vizyonları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim Bir-Sen’in ülke genelinde
etkili olduklarını ifade eden Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, özgürlükler
adına hakların gözü kulağı olduklarını ifade etti.
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan yapılan basın açıklamasında şunlar
söyledi: "Eğitim-Bir-Sen Çalışanların ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin
geliştirilmesine, Türkiye’nin demokratikleşmesine, sivilleşmesine ve özgürleşmesine katkı
sunmak amacıyla 14 Şubat 1992 yılında kurulmuştur. Sendikacılığı kavga zemininde
rekabetten, rekabet zemininde hizmet sendikacılığına dönüştürme iddiası ve ısrarı ile çıkılan
yolda ortaya konulan özverili çalışmalar sonunda her türlü manipülasyonlara, şantaj ve
provokasyonlara rağmen, öfke ve sloganın yerine aklı ve bilimi öne çıkararak 2011 yılında
genel yetkiyi almış, 2012 ve 2013 yıllarında da Toplu Sözleşme yetkisini kullanmıştır”
Sendikanın genel değerlendirmesi hakkında sayısal değerlere de yer veren Eğitim Bir-Sen
Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, sözlerine söyle devam etti. "Ülkemizin en büyük
sendikası olarak tüm Türkiye’nin emek, emekçi hakkı, demokrasi, insan hakları, özgürlükler
bağlamında gözü kulağı olan Eğitim-Bir-Sen, 15 Mayıs 2014 itibarıyla Milli Eğitim’de 252
bin 996 üye sayısına ulaşarak en yakın rakibiyle arasındaki farkı 49 bin 297’ye çıkarmıştır.
Kayseri de ise 2013 yılında 5 bin 482 olan üye sayımızı 6 bin 290’a çıkararak en yakın
sendikaya 2 bin 867 fark, ilimizdeki tüm eğitim iş kolundaki sendika üye sayılarının
toplamına ise 444 fark yaparak gücümüzü bir kez daha göstermiş olduk. Böylece, Mehmet
Akif İnan’ın, “Ölüm bir tohumsa kefen zarında gün olur fışkırır bir orman olur” mısraları
manasını bulmuş, dün görülen düşler bugün gerçek olmuştur. Bir çekirdekte bir filizi, bir
filizde bir fidanı, bir fidanda ormanı düşleyenler birçok olumsuzluğa rağmen güçlü teşkilat
olduğunu bir kez daha tescil ettirmiştir.”
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7200.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

İntihar Eden Polis Defnedildi
Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde beylik tabancası ile intihar eden polis memuru, Kayseri'de
son yolculuğuna uğurlandı.Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde beylik tabancası ile intihar eden
Nazif Ş. (48), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna...
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Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde beylik tabancası ile intihar eden polis memuru, Kayseri'de
son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde beylik tabancası ile intihar eden Nazif Ş. (48), memleketi
Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Nazif Ş.'nin cenazesi, Hunat Camii'nde öğle namazına
müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze
namazına, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, merhumun yakınları ve vatandaşlar
katıldı.
Nazif Ş., evli ve 2 çocuk babasıydı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7201.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

2/b Ve Hazineye Ait Tarım Arazisi Satışlarında
Süre Uzatıldı
Kayseri Defterdarlığında, Defterdar Mehmet Özefe başkanlığında, İl Milli Emlak Müdürlüğü
personeli ve İlçe Malmüdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.Toplantıda hazineye ait
tarım arazilerinin hak sahiplerine satışı ile...
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Kayseri Defterdarlığında, Defterdar Mehmet Özefe başkanlığında, İl Milli Emlak Müdürlüğü
personeli ve İlçe Malmüdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda hazineye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışı ile 2/B olarak bilinen orman
vasfını yitirmiş zamanında başvuru yapma hakkını kaybetmiş olanlar ile yapılan tebligata
rağmen taşınmaz bedelini süresinde ödemeyenlere tanınan ek süre hakkı üzerinde duruldu.
01.03.2014 tarih ve 28928 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6527 Sayılı Kanunun 22.
maddesiyle yapılan yeni düzenlemeye göre hazineye ait tarım arazileri ile bu araziler
üzerindeki tarımsal amaçlı yapılar ve konutlara ait doğrudan satışlar 1 yıl uzatılmıştır. Buna
göre arazilerin doğrudan satışında son başvuru günü 27 Nisan 2015 olarak belirlendi.

Süresi içerisinde başvuru yapmayan ve yaptığı başvuruya rağmen belirtilen bedeli üç aylık
sürede ödemesini gerçekleştirmemiş olan 2/B hak sahiplerine ise kanunun yayımlandığı
01.03.2014 tarihinden itibaren 6 aylık ek süre verilmiş olup ödeme süresi 01/09/2014
tarihinde sona erecek. Verilen ek süre zarfında yapılan başvurular için belirlenen satış bedeli,
ilgili süre için tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak
hesaplanacak.Hak sahibi olan vatandaşların, müracaat tarihi sonuna kadar Defterdarlık ve İlçe
Malmüdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7202.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Arıcıların Başı Hırsızlarla Dertte
Kayseri'de arıcılık yapan vatandaşlar, ellerindeki arı kovanlarının hırsızlar tarafından
çalındığını söyledi.Kızık mahallesinde arıcılık yapan vatandaşlar hırsızların kovanlarını
çalması nedeniyle zor durumda kaldı. Olay sonrası...

02 Haziran 2014 Pazartesi 14:10

Kayseri'de arıcılık yapan vatandaşlar, ellerindeki arı kovanlarının hırsızlar tarafından
çalındığını söyledi. Kızık mahallesinde arıcılık yapan vatandaşlar hırsızların kovanlarını
çalması nedeniyle zor durumda kaldı. Olay sonrası jandarma ekiplerinin başarılı çalışması
sayesinde arıcıların kovanlarının büyük çoğunluğu bulundu. Arıcılık yapan Yektami Patat,
“Buraya Mayıs’ın 8’inde geldik. Havaların soğuk olmasından dolayı bekleme yapıyorduk.
Buradan Sarız’a gidecektik. Geçen hafta Cumartesi günü arılarımın yanındaydım. Salı günü
geldiğimde arılarımı yerinde bulamadım. Daha sonra jandarma ekiplerine haber verdim.
Ardından ekipler geldi. Duruma el koydular. Aynı gün daha önceden çalınan arıları satın alan
kişilere ulaşılarak arılarımızı teslim aldık. Benim 120 kovan arımın çalındığını tespit ettik.
110 tanesini orada bulduk. Şuanda 10 tane arı kovanım eksik kaldı. Ben burada arısı çalınan
5. kişiyim. Kovanları çalan şahıslara ulaşıldı. Bazı şahıslarda kaçmış. Jandarma ekipleri de bu
kişileri yakalamak üzerinde takipte bulunuyor" diye konuştu.Arı kovanları çalınan Hasan
Yıldırım ise, “19 Mayıs 2014’de Kayseri’ye 100 adet arı kovanı getirdik. Ertesi gün tekrar
geri döndük. Diğer kalan arılarımızı getirdiğimizde birkaç gün sonra arıların yanına gittik.
Arılarımızın çalındığını gördük. Karakola başvurduk. Başvurumuzdan 1 hafta sonra ‘arılar
bulundu’ diye haber geldi. Arılarımız Yozgat Çayıralan’da satılmış. Satıldığı yerde arıları
teslim aldık. Arıları çalan şahıslar yakalandı. 100 kovan arımız çalınmıştı. 94 adet arı
kovanımızı aldık. Geri kalan 6 adet kovan yok. Jandarma ekipleri geri kalan kovanlarımızı
bulmakla ilgileniyor. Bu sorunu sıklıkla yaşıyoruz. Geçen yılda aynı sorunla karşılaşmıştık.
Bu arı çalınması, baraka soyulması olabiliyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7203.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Başkan Hiçyılmaz, Yeni Tüketici Kanununa
İlişkin Kto Üyelerine Uyarılarda Bulundu
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yeni Tüketici
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketicilerin lehine pek çok değişikliğin olduğunu
belirtti. Hiçyılmaz, “KTO üyeleri, yeni yasa kapsamında...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yeni Tüketici
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketicilerin lehine pek çok değişikliğin olduğunu
belirtti. Hiçyılmaz, “KTO üyeleri, yeni yasa kapsamında yapılan değişikliklere uygun
davranmak zorundadırlar” dedi.
Ayıplı mal konusunda satıcıların sorumluluğunun ürüne göre 1 yıl ile 5 yıl arasında değişen
sürelerde devam edeceğini ifade eden Hiçyılmaz, tüketicilerin ayıplı mal için tazminat talep
edebileceklerini vurguladı. Başkan Hiçyılmaz, tüketicilerin kanunla kendilerine verilen
hakları kullanmak için tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine
başvurabileceğini söyledi.
Sözleşme ile ürün satan tüm Kayseri Ticaret Odası üyelerini de uyaran Başkan Hiçyılmaz,
tüketicilere sözleşmeler hakkında bilgi verilmesinin zorunluluk olduğunu kaydetti. Hiçyılmaz,
yeni yasayla tüketicilerin abonelikten ve taksitten cayma hakkına sahip olduğunu belirtti.
Yürürlüğe giren yeni yasayla üretici ve ithalatçıların, tüketiciye yönelik garanti belgesi
düzenlemek zorunda olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, “Tüccar ve sanayicilerimiz ürettikleri ve
ithal ettikleri mallar için satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri sağlamak zorundadır” diye
konuştu.
Hiçyılmaz, yürürlüğe giren yeni yasada, Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici mahkemelerinde
hak arama özgürlüklerine ilişkin hükümlerin bulunduğunu ve tüketici hakları konusundaki
yaptırımların, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hale getirildiğini de kaydetti.
Hiçyılmaz, yürürlükteki yeni yasanın bir çok alanda sorumlulukları artırdığına dikkat çekerek,
KTO üyelerinin bu yasa kapsamında olan iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi
desteğini Oda olarak vereceklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7204.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Büyükşehir'de Eğitim Seminerleri Sürüyor
Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. İnsan
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından zabıta personelinin katılımıyla Zabıta ve
Halkla İlişkiler konulu bir eğitim verildi.Büyükşehir...
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Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. İnsan
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından zabıta personelinin katılımıyla Zabıta ve
Halkla İlişkiler konulu bir eğitim verildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda verilen eğitim seminerinde bir konuşma yapan
Genel Sekreter Mustafa Yalçın, farklı zamanlarda ve farklı kuruluşlarca yapılan anketlerde
Kayseri içinde en prestijli kurumun Büyükşehir Belediyesi çıktığını belirterek "Çok prestijli
ve güven duyulan bir kurumuz" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir belediyenin yapamadığı büyük işler yaptığını dile
getiren Yalçın, yakın zamanda farklı büyükşehir ve illerden belediye başkanlarının Kayseri'ye
geldiğini, Kayseri'de seyyar satıcının olmaması, dükkanların önüne malların çıkarılmaması ve
at arabalarının olmamasını hayretle karşıladıklarını söyledi. Bu hizmetlerin zabıtalar
sayesinde gerçekleştirildiğini belirten Mustafa Yalçın, hizmetlerin çok daha iyi verilmesi için
eğitim seminerlerini görev icabı senede birkaç kez değil çok daha sık yaptıklarını kaydetti.
Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ın konuşmasının ardından seminere katılan zabıta personeline
İletişimci Ümit Elma tarafından eğitim verildi. Ümit Elma, sağlıklı iletişimin nasıl yapılacağı
hakkında detaylı açıklamalar yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7205.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Büyükşehir Belediyesi'nden İhale
Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki mezarlık alanlarını düzenlemeye başladı. Bu çerçevede
Tomarza'da ilave mezar yapımı için ihale gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi'nin Tomarza
ilçesi mezarlıklarına ilave mezar yapım işi için...
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Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki mezarlık alanlarını düzenlemeye başladı. Bu çerçevede
Tomarza'da ilave mezar yapımı için ihale gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Tomarza ilçesi mezarlıklarına ilave mezar yapım işi için
gerçekleştirdiği ihaleye yedi firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 228 bin 891 TL olan ihaleye
katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
''Başaran İnşaat: 149 bin 700 TL, Hilal İnşaat: 163 bin 200 TL, Gökışığı İnşaat: 165 bin 596
TL, Alim Bayer: 176 bin 900 TL, Ethem Sungur: 219 bin 750 TL, Nuh Kahraman: 248 bin
650 TL, Mustafa Tay: 259 bin 430 TL.''
İhale, sonuçların ihale komisyonu tarafından incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7206.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Meyve Ve Sebze Fiyatlarında Artış Yok
Kayseri’de manavcılık yapan Mehmet Çorakçıoğlu, yaz aylarının gelmesi ile birlikte meyve
fiyatlarında artış olmadığını söyledi.Meyve, sebze fiyatlarını değerlendiren manavcı Mehmet
Çorakçıoğlu, aşırı bir meyve tüketimi olduğunu...
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Kayseri’de manavcılık yapan Mehmet Çorakçıoğlu, yaz aylarının gelmesi ile birlikte meyve
fiyatlarında artış olmadığını söyledi.
Meyve, sebze fiyatlarını değerlendiren manavcı Mehmet Çorakçıoğlu, aşırı bir meyve
tüketimi olduğunu söyledi. Çorakçıoğlu, ”Sebze, meyve fiyatlarında şu anda düşüş oldu,
havalar ısındıkça daha da düşecek. Talepler güzel, vatandaşın aşırı bir meyve tüketimi var.
Kayısıyı, cevizi soğuk aldı. İki çeşit kirazımız var şu an 5 Tl’ye ve 8 Tl’ye satıyoruz. Sebze
fiyatları ise sudan ucuz. Domates 1. 50 Tl, Kabak 1.25 Tl, salatalık 1. 50 Tl, bayağı bir düşüş
oldu fiyatlarda. En fazla tüketilen meyve şu anda reçellik çilek başladığından dolayı çilek
tüketimi fazla. Biraz daha havalar ısınınca çilek bir anda kesilebilir. Erik de zaten yavaş yavaş
bitmek üzere” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7207.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Cinsel İstismar Suçuna 11 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Kayseri'de 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Çocuk kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'
suçlarından yargılanan 1 kişiye, 11 yıl 7 ay hapis cezası verildi.Kayseri 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen davada, sanık B.O. ve mağdure...
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Kayseri'de 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Çocuk kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'
suçlarından yargılanan 1 kişiye, 11 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık B.O. ve mağdure G.K. hazır
bulundu. Davada ilk olarak kendini savunan sanık B.O., üzerine atılı suçu kabul etmedi. B.O.
verdiği ifadede, "2013 yılının mayıs ayında G.K. ile tanıştık. Tanıştığımda 18 yaşından büyük
olduğunu söyledi. Önce telefon numaramı istedi. Vermedim. Bir arkadaşının aracılığı ile
numaramı almış. Tanıştık ve arkadaş olduk. Arkadaş olduktan sonra mahallede bulunan
parkta buluştuk. Gezmede el ele tutuşmalarımız oldu. Yanaktan ve dudaktan öpmüş olabilirim
ama cinsel birlikteliğimiz olmadı" dedi.
Mağdure G.K. de verdiği ifade de, "B.O. ile yolda karşılaşıyorduk. Benden telefon numaramı
istedi. Ben de onunkini istedim. 2013 yılının haziran ayında buluştuk ve mahallede gezdik.
Bilal ile aramızda cinsel ilişki olmadı" ifadelerini kullandı.
İfadeleri alan mahkeme heyeti, karar arası verdi. Aranın ardından sanık B.O.'ya son sözü
soruldu. B.O. son söz olarak 'Suçu kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, B.O.'ya, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay, 'Çocuk
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 1 ay toplamda ise 11 sene 5 ay hapis cezası
verdi.
Davanın ardından B.O.'nun duruşma salonunda bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7208.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Beyazşehir İmkb Öğrencilerinden Muhteşem
Türkü Gecesi
Kayseri’de Beyazşehir İMKB İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Türk Halk
Müziği (THM) korosu, yıl sonu etkinliği çerçevesinde muhteşem müzik ziyafeti
sundu.Beyazşehir İMKB İlkokulu ve Ortaokulu tarafından yıl sonu etkinlikleri...
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Kayseri’de Beyazşehir İMKB İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Türk Halk
Müziği (THM) korosu, yıl sonu etkinliği çerçevesinde muhteşem müzik ziyafeti sundu.
Beyazşehir İMKB İlkokulu ve Ortaokulu tarafından yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları
gecesi düzenledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’ın da katıldığı programda konuşan Okul Müdürü Veli
Arslan, Soma‘da yaşanan maden ocağı faciası nedeniyle erteledikleri etkinliği bugün
düzenlediklerini belirtirken, “Soma’da yaşanan maden faciası hepimizi yasa boğdu.
Soma’daki bu faciadan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı
diliyorum. Soma’daki facia nedeniyle bugüne ertelediğimiz etkinliğimizde öğrencilerimizin
sergileyeceği halk oyunları gösterisi ve konserin davetlilerimizden büyük beğeni göreceğine
inanıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından müzik öğretmeni Çimen Kaya Topgül yönetimindeki Türk Halk
Müziği öğrenci korosunun verdiği konser ve sınıf öğretmeni Malkoç Aki yönetimindeki 1.
sınıf öğrencilerinin halk oyunları gösterisi davetlilerden büyük alkış aldı. Davetliler,
öğrencilerin seslendirdiği birbirinden güzel türkülere zaman zaman da eşlik etti.
Programın sonunda ise İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz tarafından, Koro Şefi Çimen
Kaya Topgül ile Halk Oyunları ekibi çalıştırıcısı Malkoç Aki’ye plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7209.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Vahyin Penceresinden Programı Kayseri'de
Yapıldı
Mustafa İslamoğlu 9 yıldır Hilal TV’de Cuma akşamları canlı olarak yayınlanan Vahyin
Penceresinden Programının sonuncusunu aynı zamanda memleketi de olan Kayseri’de yaptı.
Kayseri HİLAL-DER Kur’an Halkalarının daveti üzerine 30.05.2014 Cuma günü Kayseri’ye
gelen Mustafa İSLAMOĞLU hemşehrileri, Kur’an gönüllüleri,dostları ile beraber olduktan
sonra memleketi Develi’ye gitti. Günübirlik gerçekleşen bu Kur’an buluşmasının ardından
31.05.2014 Cumartesi günü İstanbul’a döndü.
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Gevher Nesibe Tıp Tarihi ve Selçuklu Müzesi:
Vahyin Penceresinden Programının sonuncusu olan bu buluşma Kayseri’nin tarihi
eserlerinden biri olan ve kısa bir süre önce restorasyonu tamamlanan Gevher Nesibe Tıp
Tarihi Selçuklu Müzesinde gerçekleşti. Programa başta Kayseri olmak üzere İstanbul’dan
gelen misafirler ile çevre illerden Nevşehir, Kırşehir,Kırıkkkale,Kahramanmaraş,Yozgat ve
Sivas’tan gelen pek çok Kur’an gönüllüsü katıldı.
Cuma akşamı 20:30 ‘da başlayan programı Senai DEMİRCİ sundu. Program
öncesinde Gevher Nesibe Tıp Müzesi yetkilileri ile beraber kısa bir müze gezisi

yapıldı.Yapılan bu çalışmaları ve Belediyeyi tebrik eden Mustafa İSLAMOĞLU
,toplumumuzu tarihi ve değerleri ile buluşturan bu faaliyetlerde emeği geçenlere
teşekkürlerini iletti.
Gece geç saatlere kadar devam eden programda Mustafa İSLAMOĞLU ,son bir yıldır
üzerinde sıkça durduğu “Büyük Kopuş” a, özellikle “Büyük Kopuş” un son halkası olan
“İndirilen Din ile Uydurulan Din” konusuna değindi. Program soru-cevapların yer aldığı
bölümün ardından00:30 da sona erdi.
KAYSERİ HİLAL-DER KUR’AN HALKALARI:
Programı Kayseri Kur’an Halkaları sorumluları ve gönüllüleri organize etti.Kayseri Kur’an
Halkalarının çalışmalarına da değinilen programda, bu çalışmaların amacının ; Allah’ın
kitabının anlamı ile, insanların hayatlarının buluşturulması olduğu vurgulandı. Bu çalışmalara
bütün Kur’an gönüllüleri davet edildi.
PROGRAMDAN BAZI NOTLAR:
Programın açılışında mekana ve isme vurgu yapan Mustafa İSLAMOĞLU ,bugün insanlara
sağlık hizmeti veren kurumlara hastane dendiğini,fakat eskiden bu kurumlara “Şifahane”
olarak bakıldığının altını çizerek bir zihniyete işaret etti. Buradan hareketle asıl hastalığın
beden hastalığı olmayıp,zihin ve yürek hastalığı olduğunu vurguladı.
Programın sonunda ise bu konuyla ilgili güzel bir tevafuk yaşandı. Nevşehir’den katılan bir
Kur’an gönüllüsü Nevşehir’deki Kur’an çalışmalarının nasıl başladığını anlattı.
Trafik kazasında yaralanan şu anki Kur’an halkası sorumlusu bir kardeşimizin, kaza sonrası
evde hasta yatağında yatarken tevafuk eseri HİLAL TV de Mustafa İSLAMOĞLU
Hocamızın bir Kuran sohbetine denk geldiğini, ardından bu ekol ile tanışıklıklarına ve
bugünlere gelişlerini anlattı.
SOMA:Programın açılışında Hilal Eğitim Kültür Çevre ve Yardımlaşma Dernek Başkanı
İbrahim AVCI selamlama konuşması yaptı. Ardından son yaşadığımız üzücü olay Soma ve
kader konusunda bir sorusu oldu. Sorusunda;”Bu olayın doğru değerlendirilememesinde
yanlış bir kader anlayışının etkisi var mıdır?”dedi.
Bu soruya Mustafa İSLAMOĞLU kader konusundaki yaklaşımından dolayı kendisine
yöneltilen eleştiri, hakaret ve iftiralara değinerek cevap verdi.
Kaderin,Allah’ın varlıklar için koyduğu bir yasa olduğunu, dolayısıyla taşın da, kuşun da
,demirin de,kömürün de bir (kaderinin) yasasının olduğunu ve bu yasaların doğru okunması
gerektiğini vurguladı. Bu manada “İndirilen Din ile Uydurulan Dinin” kader anlayışlarına
değinerek bu konuda da büyük bir kopuşun yaşandığını anlattı.
Allah’ın insana verdiği akıl, irade ve sorumluluğun yerine getirilmemesine bağlı olarak ortaya
çıkan olumsuzlukların –haşa- Allah’a fatura edilmesinin , Allah’a edilmiş en büyük iftira
olduğunu ve insandan sorumluluğu kaldırmayacağını örneklerle anlattı.
SURİYE:
Kayseri Hilal-Der olarak suriyedeki iç savaş ve zulümden kaçarak şehrimize gelen muhacir
kardeşlerimize dönük yapılan Ensar faaliyetleri hakkında başkan yardımcısı Celil Tekcan
bilgi verdi. Kayseri’de şuanda 1800 suriyeli ailenin olduğunu, bunlardan 850 aileye HilalDer’in yardımcı olduğunu belirtti. Bu faaliyetlerin hayırda yarışmak adına diğer vakıf dernek
ve STK ‘lar ile koordineli yürütüldüğünü belirtti. Bu sorumluluğu yerine getiren hayır sahibi
insanlara ve resmi kurumlara teşekkür etti.
MEHMET AKİF ERSOY;
Abdülhamit BAYIRBAŞ, Mustafa İslamoğlu’na Büyük kopuşun konuşulduğu bu programda
şöyle bir soru yöneltti:
Kıymetli hocam, Türkiye’de büyük kopuşun önüne geçen veya geçmek isteyen insanların
kimler olduğu ve karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi verebilirmisiniz?
Mustafa İslamoğlu bu soruya başta bütün Peygamberlerin büyük kopuşun önüne geçen
insanlar olduğunu, ardından Sahabeden, tarihten ve ümmet coğrafyasından örnekler verdi.

Türkiye özelinde ise Kuran şairi Mehmet Akif’in özel bir yeri olduğunu belirtti. Ayrıca,Tayip
Okiç, Hayrettin Karaman, Hayri Kırbaşoğlu, İbrahim Sarmış ve Mehmet Okuyan
hocalarımıza değindi. Hepsine de Kuran hizmetlerindeki emekleri için teşekkür etti.
Daha bir çok katılımcının sorularının yer aldığı program, İndirilen Dine sahip çıkan Kuran
Gönüllülerinin azminin ve sayısının artması dileği ile sona erdi.
Proğram HİLAL TV ve yerel bazı televizyonlardan canlı olarak yayınlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7210.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Özhaseki, Koç Ailesini Yatırıma Davet Etti
Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç’un da katıldığı Kayseri’de 4S konseptinde
hizmete giren Metinler Ford Trucks bayinin açılış töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki, Koç Ailesini Kayseri’deki sanayi bölgelerine yatırıma
davet etti.
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Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Kayseri’de 4S konseptinde hizmete giren
Metinler Ford Trucks bayinin açılış törenine katıldı. Kayseri-Ankara karayolu üzerindeki
Metinler Ford Trucks açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Ömer
Dengiz ve çok sayıda işadamı katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Metinler Ford Trucks bayinin sahibi Metin Köseoğlu, servis
hakkında bilgiler vererek; “Ben ve çalışma arkadaşlarım Ford Otosan’ı bölgemize
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Köseoğlu’nun konuşmasının ardından söz alan
Ali Koç ise, firmalarının yatırımları hakkında da bilgi verdi. Otosan’ın kurulduğu 1959
yılında işe kamyon montajı yaparak başladıklarını aktaran Ali Koç; ”Türkiye’nin kendi
motorunu üreten ilk kamyon üreticisi olarak bin 400 kişiyi istihdam ettiğimiz 1.1 milyon
metrekare alana sahip olan İnönü fabrikamızda, 55 yıllık tecrübemizle bugüne kadar 180 binin
üzerinde kamyon ürettik. 2010 yılında ortağımız Ford Motor Company ile Global Cargo
anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşmayla Ford Otosan, Global Cargo büyüme stratejisi
doğrultusunda Doğu Avrupa, Ortadoğu, Körfez Ülkeleri, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey
Afrika pazarları başta olmak üzere 3 kıtada toplam 60 ülkenin kamyon özelinde kamyon satış
distribütörlerini atayarak global networkünü kurmaya başladı. Bugün, Gebze’deki
Mühendislik Merkezi’nde bin 500’e yakın Ar-ge mühendisimizin 500’ü, tüm dünyada
satılacak Ford Cargo kamyonların geliştirilmesi için çalışıyor” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, programda gerçekleştirdiği konuşmada,
ülkenin gelişiminde işadamlarının önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek; “Büyük bir
firmanın ticaretin merkezi olan Kayseri’ye önemli bir servis ağı için açılış yapmasını
önemsiyoruz. Günümüzde birçok şehir eski özelliğini kaybetti. İimparatorluklara başkentlik

yapan yüzyıllar önce nüfusu 500-700 binleri bulan şehirlerin İstanbul’un hatta Kayseri’nin
ilçesinden bile daha az nüfusuna sahip olduğunu görüyoruz. Kayseri gibi şehirlerin gayretlerle
merkez haline gelebilir.” İfadelerini kullandı. Özhaseki, bugün ekonomik ve ticari anlamda
gelinen noktada şehre önemli yatırımların yapıldığına, büyük şirketlerin hizmet noktasında
bölgesel tercihi yaptığı şehir olduğunu dile getirdi. Yatırımdan dolayı Koç ailesine teşekkür
eden Özhaseki, başka yatırımlar için Kayseri Organize Sanayi ve Serbest Bölgesi’nin uygun
olduğuna işaret ederek, yatırım davetinde bulundu.
Konuşmaların ardından Ali Koç, servis bayisi Metin Köseoğlu’na Paşabahçe’nin bereket
kasesini hediye etti. Daha sonra hep birlikte kurdele kesimi yapıldı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7211.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Başkan Büyükkılıç'a Ziyaretler Sürüyor
Türk Telekom Bölge Müdürü Muhammed Katmer ve Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz
Tohumoğlu ile Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Suat Öktem Yönetim Kurulu
Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ‘ı ziyaret ederek...
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Türk Telekom Bölge Müdürü Muhammed Katmer ve Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz
Tohumoğlu ile Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Suat Öktem Yönetim Kurulu
Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ‘ı ziyaret ederek sektörel
faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.
Melikgazi Belediyesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve Melikgazi Belediyesi Kültür
ve Sosyal Tesislerine internet odaları ve sınıfları oluşturduklarını bu çalışmanın Türkiye’de
örnek gösterildiğini belirten Türk Telekom Bölge Müdürü Muhammed Katmer, bundan böyle
de yine ortak çalışma ve etkinliklerde bulunacaklarını söyledi.
Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Suat Öktem Yönetim Kurulu Üyeleri ise Melikgazi
Belediyesi’nin Halk ve Çevre Sağlığı hakkında çalışmaların takdir edildiğini 112 Acil
İstasyonlara yer ve bina tahsis ettiğini bundan dolayı kendilerine teşekkür ettiklerini ve
başarılar dileklerini söylediler.
Türk Telekom Bölge Müdürü Muhammed Katmer ve Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof.
Dr. Suat Öktem’in ziyaretinden son derece memnun olduğunu, belediye olarak kesintisiz
iletişim ve internete önem verdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi
Belediyesi olarak ilçemizin fiber optik, internet, PTT ve her türlü haberleşme ağı alt yapısı
mevcuttur. Türk Telekom ile ortak bir çalışma yaparak onların sponsorluğunda sosyal ve
kültür tesislerimizde bilgisayar sınıfları ile internet odalı oluşturduk. Bu çalışma örnek
gösteriliyor. Türk Telekom ile yapılan bu çalışma bu yıl içerisinde yeni tesislerimizde
uygulayacağız. Kurum ve kuruluşların bu tür ortak ve birlik içinde çalışmaları topluma, şehre
ve ülkeye hizmet ve yatırım olarak yansımaktadır” dedi.

Türk Telekom Bölge Müdürü Muhammed Katmer ve Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz
Tohumoğlu, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a yeni dönemde başarılar dilediklerini ifade
ederek iletişim ve internet alt yapısına göstermiş olduğu destek ve yardımlarından dolayı
plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7213.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kadın Girişimciler Kurulu Faaliyetlerini
Sürdürüyor
Sekreteryasını Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) yürüttüğü, Kayseri Kadın Girişimciler
Kurulu (KGK) faaliyetlerini sürdürüyor.Dr. Sema Karaoğlu Başkanlığındaki Kadın
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, Mayıs ayı İcra Komitesi Toplantısı’nı...
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Sekreteryasını Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) yürüttüğü, Kayseri Kadın Girişimciler
Kurulu (KGK) faaliyetlerini sürdürüyor.
Dr. Sema Karaoğlu Başkanlığındaki Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, Mayıs ayı İcra
Komitesi Toplantısı’nı Develi Ticaret Odası’nda gerçekleştirdi. İlk olarak Develi Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Maşlak’ı ziyaret eden KGK İcra Komitesi Üyeleri,
Kurulun çalışmaları hakkında Maşlak’a bilgiler vererek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
KGK İcra Komitesi Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 6-7 Mart tarihinde gerçekleştirilen “İş
Dünyasında Umut Veren Kadınlar” etkinliği kapsamında düzenlenen Kadın Girişimcilik
Çalıştayı sonuç raporunu da komite üyeleriyle paylaşarak, ilgili rapora www.kayserikgk.org
adresinden ulaşılabileceğini belirtti.
Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, olağan toplantısını gerçekleştirdikten sonra,
Develi’de faaliyette bulunan Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Dilek Tartıcı’ya yapılan
sektörel ziyaretle Develi Programı sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7214.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Uygurtürk, Öğrencilere Doğu Türkistan'ı
Anlattı
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Arif Molu Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerine “Türk Dünyası ve Doğu Türkistan” konulu
konferans verdi.Öğretmen ve öğrencilerin büyük ilgi...
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Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Arif Molu Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerine “Türk Dünyası ve Doğu Türkistan” konulu
konferans verdi.
Öğretmen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta konuşan Bağımsız Doğu
Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, 45 milyona yakın Müslüman Türk’ün
yurdu olan Doğu Türkistan’da her geçen gün Çin zulmünün arttığını ifade ederek, “Artık
dünya kamuoyu, yönünü Doğu Türkistan’a çevirmek zorundadır” dedi.
Slaytlar eşliğinde Doğu Türkistan’ın tarihinden ve günümüzdeki durumundan bahseden
Başkan Uygurtürk, “Küresel bir güç olma iddiasında olan Çin’in yaptığı zulümlere artık sessiz
kalınmaması gerekir. İnsan haklarından bahseden ülkeler, 1949 yılından beri işgal altındaki
Doğu Türkistan’da yaşanan soykırım ve insanlık dramına dur demelidir. Türk Dünyası da tek
yürek olarak hareket ederek, Türklerin anayurdu olan Orta Asya’daki Doğu Türkistan’a sahip
çıkarak, Doğu Türkistan’ın Çin işgalinden kurtulması ve Gökbayrak’ın özgürce dalgalanması
için çaba harcamalıdırlar” diye konuştu.
Doğu Türkistan’da kadınların ve gençlerin adeta yaşam hakkı olmadığının altını çizen
Erkinbeğ Uygurtürk, “Çinli işgalciler, kadınlarımızı zorla kürtaj ederek en doğal olan çocuk
doğma haklarını ellerinden alıyor. Gençlerimizi de sebepsiz yere tutuklayarak, idam ediyor.
Camileri yıkarak, Kur’an öğrenmelerini ve ibadet etmelerini yasaklıyor. Uygur Türkçesini
yasaklayarak, zorla Çinlileştirme politikası güdüyor. Çinli göçmenler getirerek, Doğu
Türkistan’ın demografik yapısını bozuyor” ifadelerini kullandı.
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, yaptıkları faaliyetlerin
Doğu Türkistan bağımsız oluncaya kadar süreceğini kaydederek, “Doğu Türkistan ezeli ve
ebedi Türk yurdudur. Oranın adı Sincan değil, Doğu Türkistan’dır” diyerek, Çin’e karşı her
zaman mücadele edeceklerini söyledi.
Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Mustafa Taşdemir de,
Doğu Türkistan’da Çin askerleri tarafından katliamların sürdüğünü anlatarak, “Oradaki
kardeşlerimiz sadece Müslüman ve Türk oldukları için öldürülüyor” diye konuştu.
Erkinbeğ Uygurtürk, Konferans sonunda öğrenci ve öğretmenlerin sorularını cevaplandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7215.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Tüfe'de Bir Önceki Aya Göre Yüzde 0,51 Artış
Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre,
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) bir
önceki aya göre yüzde 0,51, bir önceki yılın aralık ayına...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre,
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) bir
önceki aya göre yüzde 0,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,40, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 10,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,50 artış gerçekleşti.
Açıklamada, ''Ana harcama grupları itibariyle aylık bazda en fazla artış gösteren grup yüzde
9,02 ile giyim ve ayakkabı olurken, bunu yüzde 2,15 ile eğitim ve yüzde 1,42 ile sağlık izledi.
Ulaştırma ise yüzde -0,66 ile en fazla düşüş olan grup oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat
bölgesinde Mayıs ayında fiyatı en çok artan maddeler yüzde 95,54 ile spor müsabakalarına
giriş ücreti, yüzde 33,76 ile fındık içi ve yüzde 26,47 ile kuru kayısı olurken, en çok düşüş
gösteren maddeler yüzde -51,44 ile sivri biber ve yüzde -35,91 ile taze fasulye oldu'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7216.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Okullar Hayat, Eserler Sergi Oldu
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), Milli Eğitim
Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' kampanyasına desteğini sürdürüyor. KAYMEK
tarafından Endürlük'teki Kani Arıkan Ortaokulu binasında açılan kurslar sona...
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Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), Milli Eğitim
Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' kampanyasına desteğini sürdürüyor. KAYMEK

tarafından Endürlük'teki Kani Arıkan Ortaokulu binasında açılan kurslar sona erdi ve kurs
sonunda hanımlar tarafından yapılan eserlerden oluşan bir sergi açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların sosyal amaçlı etkinliklerde kullanılmasını içeren 'Okullar
Hayat Olsun' kampanyasına destek olan KAYMEK, okulları kurs merkezi haline getirerek
hizmeti ev hanımlarının ayağına taşımaya başlamış ve Endürlük'teki Kani Arıkan
Ortaokulunda iğne oyası ve kurdela nakışı kursu açmıştı. Dört ay süren kurslar sonunda
kursiyerlerce yapılan eserlerden oluşan bir sergi açıldı.
Kurs Eğitmeni Emine Ulucan, kurdela nakışı ve iğne oyası kurslarının dört ay sürdüğünü ve
25 kursiyerin katıldığını söyledi. Serginin açılışında Okul Müdürü Hakan Tatlı, Kurs
Eğitmeni Emine Ulucan'a bir plaket verdi.
Kursiyerler de KAYMEK kurslarından çok memnun olduklarını belirterek, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederek bu
kursların devamı temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7217.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Sık Sık İltihaplanan Bademcikler Vücuda Zarar
Veriyor
Kayseri Özel Dünyam Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Tahsin Arslan, çok ağır ve sık
tekrarlayan bademcik enfeksiyonları geçiren kişiler için bademciklerin ameliyatla alınmasının
önemli olduğunu ifade etti.Op. Dr. Arslan, bademciklerin, boğazın...
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Kayseri Özel Dünyam Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Tahsin Arslan, çok ağır ve sık
tekrarlayan bademcik enfeksiyonları geçiren kişiler için bademciklerin ameliyatla alınmasının
önemli olduğunu ifade etti.
Op. Dr. Arslan, bademciklerin, boğazın her iki yanında bulunan yapılar olduğunu belirterek,
“Bademcikler, boğaza giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalarlar ve vücudun
mikroplarla savaşmasına yardımcı bağışıklık sistemi hücrelerini ve antikorları üretirler.
Bademciklerin virüs veya bakterilerle enfekte olması sonucu boyutunun artması bademcik
şişmesi olarak hissedilir. Boğaz ağrısı, ateş, yutma güçlüğü, halsizlik, ağızda kötü koku,
boyun bezelerinde şişme, gibi şikayetler de eklenebilir” dedi.
“Bademcik iltihabı, bademciklerin mikroplarla karşılaşması ve şişmesi sonucunda gelişir”
diyen Op. Dr. Tahsin Arslan, bademciklerin iltihaplanmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Eğer sık tekrarlayan bademcik iltihabınız varsa bademciklerin alınması önerilir. Sık sık
iltihaplanmaları nedeniyle savunma görevi yapamaz duruma gelmiş, hatta sağlığa zarar
vermeye başlamış olan bademciklerin vücutta kalması, alınmasından daha risklidir.
Bademciklerin alınmasından sonra daha sık hastalanma söz konusu olmaz çünkü boğazda ve

vücutta bademcik gibi görev yapan başka dokular mikroplarla savaşan hücreleri ve maddeleri
yeterince üretebilirler.”
Op. Dr. Tahsin Arslan, bademcik ameliyatında kullanılan yöntemlerle ilgili bilgiler de
aktararak, bistüri ve makas gibi keskin aletlerle yapılan klasik bademcik ameliyatı genel
anestezi altında, bademciklerin, kapsülüyle birlikte disseksiyon yöntemi ile çıkarılması
şeklinde olduğunu söyledi. Arslan, “Bademcikler kan dolaşımı fazla olan dokulardır. Bu
yüzden ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ihtimali vardır. Lazer ile gerçekleşen
ameliyatta ise makas ya da bistüri kullanılmamaktadır. Bu şekilde ameliyat ve sonrasında
kanama riski en aza indirilmiştir. Bu yöntem ameliyat esnasında kanamayı engellediği için,
ameliyat süresini ve anestezi süresini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, ameliyat sonrası
dönemde yine çok önemli bir problem olan ve yaklaşık 10 gün kadar süren ağrı şikayeti de
önemli ölçüde azalmıştır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7218.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri'de Bir Kişi Keneden Öldü
Kayseri'nin Sarız ilçesinde yaşlı bir kadın, keneden bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
(KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs'ta ateş ve bazı
rahatsızlıkları nedeniyle Kayseri Eğitim ve Araştırma...
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde yaşlı bir kadın, keneden bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
(KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs'ta ateş ve bazı rahatsızlıkları nedeniyle Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi İntaniye Polikliniği'ne başvuran 78 yaşındaki Arzu Örnek isimli kadına,
KKKA teşhisi konuldu. Kadının vücuduna yapışan kene ise çıkarıldı. Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaşlı kadın, bütün müdahalelere rağmen sabaha karşı
hayatını kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7219.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Bil-fen Eğitim Kurumları’ndan Kayseri’ye
Büyük Yatırım
Bil-Fen Eğitim Kurumları’nın Kayseri Yatırım Kompleksi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan
Bil-Fen Kurucu Temsilcisi Naci Bedir, “Kimse bugüne kadar İldem’e, Gesi Fatih
Mahallesi’nde bizim yaptığımız büyüklükte devlette dahil bir yatırım...

03 Haziran 2014 Salı 13:24

Bil-Fen Eğitim Kurumları’nın Kayseri Yatırım Kompleksi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan
Bil-Fen Kurucu Temsilcisi Naci Bedir, “Kimse bugüne kadar İldem’e, Gesi Fatih
Mahallesi’nde bizim yaptığımız büyüklükte devlette dahil bir yatırım planlamamıştı” dedi.
Bir otelde düzenlenen toplantıya, Bil-Fen Kurucusu Temsilcisi Naci Bedir, koordinatörler ve
müdürler katıldı. Düzenlenen toplantı, Bil-Fen Eğitim Kurumları’nın tanıtım filminin
izlenmesi ile başladı. Programda daha sonra konuşma yapan Bil-Fen Kurucusu Temsilcisi
Naci Bedir, Bil-Fen Eğitim Kurumları’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bedir,
“Yatırımcı şirketimiz 2012 yılında kuruldu. Öteden beri var olan ve üzerinde başlanmış ve
daha sonra Milli Eğitim’in mevzuat değişikliğinden sonra atıl kalmış olan bir arsa yatırımının
şirketimiz tarafından satın alınması ile birlikte 2012’nin sonlarına doğru yatırıma başlamış
olduk. Yaklaşık 2 yıllık bir süre zarfında 10 bin metrekare arazi üzerine kurulu 20 bin
metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip, içerisinde farklı donatılar olan Türkiye’nin en güzel
okullarından birini yaptık” dedi.
Bedir ayrıca, Kayseri’ye büyük bir kompleks yapacaklarını söyleyerek, “Okul yatırımı devam
ederken Kayseri’deki ve Türkiye’de eğitim faaliyetlerini çok yakından izliyoruz. Okulumuzu
inşa etmek kolaydı fakat emanetin ehline teslimi de çok önemliydi. Klasik, bildiğimiz bir
anlamda eğitim Kayseri’ye ilave bir şeyler getirmeyecekti. Kimse bugüne kadar İldem’e, Gesi
Fatih Mahallesi’nde bizim yaptığımız büyüklükte devlette dahil bir yatırım planlamamıştı”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7220.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz’dan Verimlilik Haftası
Mesajı:
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 01-07 Haziran
tarihleri arasında kutlanan “Verimlilik Haftası”na ilişkin açıklamada bulundu. Hiçyılmaz,
“Verimliliği sağlamak, ancak uzun zamana yayılmış politikalarla,...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 01-07 Haziran
tarihleri arasında kutlanan “Verimlilik Haftası”na ilişkin açıklamada bulundu. Hiçyılmaz,
“Verimliliği sağlamak, ancak uzun zamana yayılmış politikalarla, akılcı, yenilikçi ve çağdaş
yönetim anlayışıyla mümkündür” dedi.Başkan Hiçyılmaz, düzenlenen etkinliklerin, verimlilik
kültürünü yaygınlaştırmak ve bu kavrama ilişkin kamuoyu oluşturmak amacıyla 1992
yılından bu yana düzenlendiğini belirtti.Hiçyılmaz, "Küreselleşmenin etkisiyle oluşan yoğun
rekabet ortamı, kaynakların akılcı ve etkin kullanımını, insan gücü ve ileri teknolojiye
dayanan üretim yöntemlerinin önemini artırmıştır. Refah düzeyinin yükselmesinde ve
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında verimlilik ilkesinin gözetilmesi zorunludur"
ifadelerini kullandı.KTO Başkanı Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Kaynakların
azaldığı, buna karşılık gereksinimlerin arttığı dünyamızda, var olan kaynakların en verimli
şekilde kullanılması gerekmektedir. Üretkenliği artıran, yeni teknolojilerden yararlanabilen
ülkelerin gelişebildiği bir dünyada, kalkınmanın belirleyici ögesi ve itici gücü olan
verimliliğin artırılması şarttır. Özellikle üreten ve katma değer oluşturan tüm kesimlerin,
verimlilik konusuna önem vereceklerine olan inancımı belirtiyor ve Verimlilik Haftası'nın en
iyi şekilde geçmesini temenni ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7221.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Hacılar Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı
Yapıldı
Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden Haziran ayı
meclis toplantısını gerçekleştirdi.Hacılar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici
başkanlığında Haziran ayı meclis toplantısını yaptı....
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Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden Haziran ayı
meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Hacılar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici başkanlığında Haziran ayı
meclis toplantısını yaptı. Gündemde bulunan 6 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin
ilk maddesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma yönetmeliği
okunarak oybirliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci ve üçüncü maddelerinde yer alan Zabıta
Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği ile Zabıta müdürlüğü kabahatler talimatnamesi
görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan 2014/1 karar
no'lu imar komisyon raporu ile gündemin beşinci maddesinde yer alan 5393 sayılı belediye
kanununun 18. maddesinin (e) bendine istinaden belediye encümenine yetki verilmesi
konuları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesinde yer alan
Karpuzsekisi mahallesi yeni yerleşim alanındaki 442 sayılı köy kanununa ek 3367 sayılı
kanunun ilgili hükümlerine istinaden tahditli parsellerin şerhlerinin kaldırılması konusu
görüşülerek imar komisyonuna havale edildi.
Toplantının sonunda Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici, alınan kararların Hacılar'a
hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7222.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube
Başkanı İmdat Aksoy:
Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı İmdat Aksoy, kış aylarından itibaren
yaşanan kuraklık, don, dolu ve haşere zararlarının üretimi olumsuz etkilediğini belirterek,
''Tarım, iklim koşullarına bağımlı üretimin yapıldığı...
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Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı İmdat Aksoy, kış aylarından itibaren
yaşanan kuraklık, don, dolu ve haşere zararlarının üretimi olumsuz etkilediğini belirterek,
''Tarım, iklim koşullarına bağımlı üretimin yapıldığı bir alan olması nedeniyle, yetişme
dönemi içerisinde, zaman zaman çeşitli risklerle karşılaşılabilmektedir. 2013-2014 üretim
sezonunda şu ana kadar en fazla olumsuz etkisi görülen iklim olaylarından kuraklık, don ve
doludur. Toplumun, özellikle de geçimini tarım ve tarımın alt sektörlerinden sağlayan
üreticilerimiz olumsuz yönde etkilenmektedir'' dedi.
Aksoy açıklamasında, kuraklığın, sezonun en başından beri kendini hissettirdiği belirterek,
''Tahıl ekiminin yapılmaya başlandığı 2013 Ekim ayından itibaren başlayarak ve ilerleyen
dönemlerdeki yağış eksikliği, çimlenme ve homojen bir çıkışı olumsuz etkilemiştir.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 6 aylık kümülatif yağış raporuna göre, 1 Ekim 201331 Mart 2014 tarihleri arasını kapsayan dönemde toplam yağışlarda normale göre, özelikle İç
Anadolu Bölgesini baz aldığımızda yağışlarda ortalama yüzde 27,4 azalma gözlenmiş, Nisan

ve Mayıs aylarında da yeterli yağış olmamış kuraklık devam etmiştir. Bu döneme kadar
üreticilerin ürünlerini yetiştirebilmek için sulamada kullandıkları elektrik ve mazot üretim
maliyetini artırarak çiftçileri olumsuz etkilemiştir. Mayısın son günleri ve Haziranın başında
gelen sağanak yağışlar ve özellikle tahıllara zarar veren dolu zararı çiftçilerimizi zararlara
sokarak mağdur etmiştir. Kuraklık ve arkasından gelen dolu nedeniyle önemli rekolte
kayıplarının yaşanabileceği bir yıldayız. Buğday ve arpadaki rekolte kayıpları dane
dolayısıyla sap-saman üretimini olumsuz etkileyeceğinden dolayı hayvancılıkta nasibini
alarak belki de sap-saman ithalatı yapılacaktır'' ifadelerini kullandı.
Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı İmdat Aksoy yaptığı açıklamada, şunları
kaydetti:
''2013-2014 üretim sezonunda kuraklıkla ilgili kaygılar yaşanırken, 29-31 Mart tarihleri
arasında yaşanan don olayı da bölgemizde başta elma olmak üzere kayısı, kiraz, erik, ceviz ve
badem ağaçlarını ve ayrıca şeker pancarını etkilemiş olup üreticimiz yine mağdur olmuştur.
Bununla beraber 2013 yılı kış aylarının ılıman ve kar yağışsız geçmesi nedeni ile toprakta
mevcut bulunan haşereler için çoğalacakları uygun ortam oluşmuş popülasyondaki bu artış
kültür bitkilerinde tahribat yapmıştır. Mayıs ayı itibariyle ekim alanlarına tamamen yayılmış
vaziyette bulunan karadrina, bozkurt, çayır tırtılı ve fare gibi haşereler şeker pancarı başta
olmak üzere mısır ve ayçiçeğine zarar vermektedir. Özellikle karadrina şeker pancarında
mücadelesi yapılmaz ise büyük ölçüde zarar vermektedir. Neredeyse ülkemizin tamamındaki
şeker pancarı sahalarında kimyasal mücadelesine başlanılan, bu haşere konusunda
çiftçilerimizin tarlalarını sık sık kontrol edip uyanık olmaları gerekmektedir.
Küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliğinin etkisiyle tarımsal üretimde önümüzdeki
yıllarda da kuraklık, don ve dolu gibi risklerin daha da artacağı bilim adamlarınca sıkça
telaffuz edilmeye başlamıştır. Artık bu tip risklerin olumsuz etkilerini azaltmak veya ortadan
kaldırmak için tarım sigortalarının alanını genişleterek kuraklığı dahil etmek ve meyve
ağaçlarında tüm çiçek dönemini kapsayacak şekilde yeniden düzenlemek gerektiği
kanaatindeyiz. Bu önlem farklı platformlarda dile getirilmesine rağmen, hala bir sonuç
alınamamıştır. Kısacası meteorolojik kuraklığın sosyo-ekonomik kuraklığa dönüşmeden bu
tedbirin alınması artık zaruri bir hal almıştır. Aksi taktirde, zaten küçük ve parçalı aile tarımı
işletme yapısı ve maliyetlerin yüksekliği nedeniyle üretimlerini zor koşullarda devam
ettirebilen üreticilerimizin ayakta kalması zorlaşacak, hatta imkansız hale gelecektir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7223.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Mutlu Günlerin Adresi Belli
Melikgazi Belediyesi olarak 2014 yılının ilk aylarında 2 düğün salonun inşaatının bitirilerek
tesis olarak hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesince yapımı tamamlanan Yıldırım Beyazıt...
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Melikgazi Belediyesi olarak 2014 yılının ilk aylarında 2 düğün salonun inşaatının bitirilerek
tesis olarak hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesince yapımı tamamlanan Yıldırım Beyazıt ile Osmanlı mahallesinde yer alan düğün
solanların hizmete açıldığını ve bundan böyle her türlü nişan ve düğün merasimleri için
randevu alınabilineceğini bildirdi.
Salon kiralarının Belediye Encümen kararları ile belirlendiğini ancak piyasa fiyatların altında
olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçenin her geçen gün büyüdüğünü ve
geliştiğini, bu tür sosyal bir hizmeti belediye olarak üstlendiklerini belirtti.
Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu çalışma, hizmet ve yatırımlar ile adeta ilçenin
bir kimlik kazanarak markalaştığını ve şehir merkezine uzak olan alanlarda düğün salonu
yaparak işletmeye açtıklarını kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin muhtelif semtlerinde sosyal ve kültür tesisleri inşa ettik.
Bununla yetinmeyip özellikle şehir merkezine uzak olan semtlere düğün salonları inşa ederek
sosyal belediyecilik ilkesini yerine getirdik. Çünkü bu hizmet sektörü sosyal bir olgu olup
mutlaka yerine getirilmeliydi. Biz de Yıldırım Beyazıt Mahallesi ile Osmanlı Mahallesine
birer düğün salonu inşa ettik. Mahalle halkının isteği üzerinde işletmesini belediye solarak
üstlendik. Fiyatlar encümen kararı ile belirlendi. Düğün salonları kiralamak isteyenler saat
12.00-16.00 ve saat:10.00 ile 24.00 arası kiralayabileceklerdir. Yani günde iki mutluluğa ev
sahipliği yapılacaktır. Bundan böyle nişan, düğün, sünnet gibi merasimlerin merkezi
Melikgazi Belediyesi’dir.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7224.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Öğrencinin Yumruk Attığı Müdür Yardımcısı
Hayatını Kaybetti
Kayseri’de öğrencisi tarafından yumruk yedikten sonra kafasını asfalta çarpıp ağır yaralanan
müdür yardımcısı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kayseri’de Seyyid
Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı...
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Kayseri’de öğrencisi tarafından yumruk yedikten sonra kafasını asfalta çarpıp ağır yaralanan
müdür yardımcısı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri’de Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı M.A.’ya
tartıştığı öğrencisi F.Ş. tarafından yumruk atılmıştı. Yumruğun etkisi ile yere düşüp başını
asfalta çarpan müdür yardımcısı ağır yaralanmıştı. 18 gündür Eğitim ve Araştırma Hastanesi
yoğun bakım servisinde tedavi gören M.A.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

M.A.’nın ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın ederken, ailesi
hastane önünde gözyaşı döktü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7225.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Ağırnas Bölgesinde Yol Ve Asfalt Çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesinde yer alan
Mahallelerde otobüs güzergâhları ile ana yolların asfaltlanarak hizmete sunulduğunu
bildirdi.Ağırnas Bölgesinin 30 Mart 2014 tarihinde Melikgazi İlçe sınırları...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Bölgesinde yer alan
Mahallelerde otobüs güzergâhları ile ana yolların asfaltlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi.
Ağırnas Bölgesinin 30 Mart 2014 tarihinde Melikgazi İlçe sınırları içerisine dâhil olduğunu ve
Melikgazi Belediye hizmetlerinden yararlanmaya başladığını hatırlatan Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, ilk etapta ana bağlantı yolunun hem genişletildiğini hem asfaltlandığını şimdi de
Otobüs Güzergâh yolu ile bunlara bağlantılı yollarda yol düzenleme, genişletme ve
asfaltlanma çalışmasının yapıldığını belirtti.
1 Nisan ile 2 Haziran arasındaki geçen iki aylık süre içerisinde Ağırnas Bölgesinde 15 bin ton
asfalt kullanılarak tüm yolların asfaltlandığını ve yolların yenilendiğini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Ağırnas Bölgesi bizim hizmet alanımıza daha iki ay önce katıldı. Ancak yapılan çalışmalar
ile Melikgazi’nin diğer mahallelerinden farkı kalmadı. Öncelikle ana yollarını genişlettik ve
asfaltladık. Otobüs güzergâh yollarını ve bu yolla bağlantılı tüm ara yollarda yol düzenleme,
alt yapı oluşturma ve asfaltlama yaparak hizmete sunduk. İki ay olmasına rağmen Ağırnas’ta
15 bin ton asfalt kullanılarak asfaltsız yol bırakılmadı. Bu Melikgazili olmanın bir
farklılığıdır. Yapılan yollarda alt yapı da bütünlük sağlandı. Yaya yolu ve refüjlerde yöreye
uygun bazalt taş kullanıldı. Kaldırımlar yenilendi. Son yapılan çalışma ile 3 km uzunluğunda
yolun asfaltlanması ile Ağırnas’ta asfaltsız yol kalmadı. Bölge halkına hayır olsun.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7226.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Raylı Sistem 15 Eylül'de Talas'ta
Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşımda çığır açan projesi hafif raylı sistemin 3. etabı
olan Talas hattının üniversite-Cemil Baba Mezarlığı bölümünün 15 Eylül 2014 tarihinde
hizmete gireceği bildirildi.Talas Belediye Meclisi...
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Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşımda çığır açan projesi hafif raylı sistemin 3. etabı
olan Talas hattının üniversite-Cemil Baba Mezarlığı bölümünün 15 Eylül 2014 tarihinde
hizmete gireceği bildirildi.
Talas Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında
gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Arif Emecen
konuşmacı olarak katıldı. Kaliteli ve hızlı ulaşım olan raylı sistemin Talas hattı çalışmalarıyla
ilgili meclis üyelerine bilgiler veren Emecen, 7,5 kilometrelik hattın 2011 yılında ihale
edildiğini hatırlatarak üniversiteye kadar olan 4 kilometrelik bölümünün Şubat ayında hizmete
girdiğini söyledi. Emecen, "Bugün itibariyle 38 araçla günde yaklaşık 110 bin yolcu
taşıyoruz. 30 yeni araç için de sipariş verdik" dedi.
Çalışmaların şu anda kız yurdu ve Cemil Baba Mezarlığı arasındaki bölümde devam ettiğini
belirten Emecen, buradaki ağaçların korunması için raylı sistem araçlarının orta kaldırımın
sağından ve solundan geçecek şekilde planlama yaptıklarını belirtti. Ayrıca Talas projesinde
raylı sistem araçlarıyla lastik tekerlekli araçların karma trafikte ilerleyeceğini kaydeden
Emecen, bu uygulamanın Kayseri'deki 34 km'lik eski hatta olmayıp ilk defa Talas’ta
yapılacağını vurguladı. Karma trafik sistemini sadece Talas'ta uygulayacaklarını kaydeden
Emecen, "Nüfusun artması ve hızlı gelişmesi nedeniyle bu yükün taşınması için karma trafik
sistemine geçeceğiz” diye konuştu.
Üniversite-Cemil Baba Mezarlığı bölümünün bitiş tarihiyle ilgili bilgiler de veren Emecen,
"Bizim planımız 15 Eylül 2014 tarihinde hattı işletmeye açıp yolcu taşımak. Ola ki teknik
aksamalar olursa en geç bu tarihte test sürüşlerine hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Anayurt
ile ilgili projeler de hazırlandı. İki hafta içerisinde Kamu İhale Kurumu'na girmeyi
hedefliyoruz. Bu yatırımın Talas'a, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da, raylı sistemin tarihi ve kültürel
zenginliğiyle Talas'a ayrı bir rahatlık ve konfor katacağını ifade ederek, Emecen'e verdiği
bilgilerden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7227.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Çanakkale ruhunu yaşattılar
Yılmaz – İsmet Akansu İlkokulu 4/C sınıfı öğrencilerinin önceki gün Orta Anadolu Demir
Karamancı Konferans Salonu’nda yapmış oldu “Çanakkale’de Düğün Var!” isimli tiyatro
izleyenleri adeta büyüledi.
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Yılmaz-İsmet Akansu İlkokulu öğretmenlerinden olan Alparslan Peltek yönetiminde ki kendi
sınıfı olan 4/C sınıfı öğrencileri ile hazırlıkları 3 ayı bulan “Çanakkale’de Düğün Var!” isimli
tiyatro önceki akşam Demir Karamancı Konferans Salonu’nda izleyenleri ile buluştu. 4+4+4
sistemine göre 4. Sınıfta mezun durumunda olan 4/C sınıfı öğrencilerinin aynı zaman da
mezuniyeti kutlanırken geceye, başta Yılmaz- İsmet Akansu İlkokulu Müdürü Tacettin
Küçük, okul müdürü yardımcıları, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.
Üç perdeden oluşan tiyatronun ilk perdesini Çanakkale’de askere yazılmak isteyen
gönüllülerden ve savaş hakkında genel girişin yapıldığı oyun oluştururken, İkinci perdesinde
düğün hazırlıkları, kına gecesi ve cephedeki askerlere okunan duygu yüklü şiir ve mektuplar
oluşturdu. Üçüncü perdeyi ise küffara karşı çarpışan Türk askerlerinin şahadetinin
canlandırıldığı, üzerlerine örtülen Türk bayrağı ile birlikte yakılan ağıtın sonrasında ki hüzün
oluşturuyor.
Çanakkale’yi bize yeniden yaşattılar
Tiyatronun 3. Perdesi içinde okunan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Sakarya” ve Arif Nihat
Asya’nın “Bayrak” şiiri ise izleyenleri hem ağlattı hem de şiirin sonunda salonda ki tüm
davetliler öğrencileri ayakta alkışladı. Program sonunda geceyi hazırlayan 4/C sınıfı
öğretmeni Alparslan Peltek’e çiçek ve plaket takdim eden okul müdürü Tacettin Küçük ise
şunları söyledi: “Çocuklarım söylenecek her şeyi söylediler. Bize söyleyecek bir şey kalmadı.
İnanın onlar kadar duygulandık, onlar kadar gözlerimizden yaşlar geldi. Sanki Çanakkale’yi
bize yeniden yaşattılar. Geçmişini bilmeyen milletler geleceğine şekil veremez bu bir gerçek.
Milli manevi değerlerimizi bu yaştaki çocuklarıma kavrattığı için öğretmenime teşekkür
ediyorum.”
Tek isteğim unutulmamak
Programı hazırlayan Alparslan Peltek ise tek isteğinin yaşamları boyunca gönüllerinin bir
köşesinde Alparslan Peltek isminde bir öğretmenlerinin olduğunu hatırlamaları, tek dileğinin
ise bu olduğunu söyledi. Program sonunda ise “Çanakkale’de Düğün Var!” adlı tiyatroda
emeği geçen öğrencilere plaketlerini okul müdürü Tacettin Küçük öğrencileri yanaklarından
öperek takdim etti.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7228.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

“Kayserililer Boş Yere Övünürler”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe, Uluslararası Öğrenciler
Akademisi’nde konuştu. Karatepe, Kayserili Mimar Sinan’ın Kayseri’de tek eseri olan
Kurşunlu Camii’nin hamamının ve okulunun kökünden kazındığını söyleyerek; “Kayserililer
çok milliyetçi, çok vatanperver, çok muhafazakar oldukları için kökten kazımışlar sökmüşler,
atmışlar ve yok etmişlerdir. Sadece boş yere övünürler” şeklinde konuştu.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi 10. haftayı
da geride bıraktı. Akademinin 10.hafta konukları ise Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi
Başkanı Mustafa Baki Efe, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan ve
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe oldu.
Musiki sesin, ney nefsin terbiyesidir
30 Mayıs Cuma günü gerçekleşen 10. haftanın ilk seminerinde konuşan Türkiye Yazarlar
Birliği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Baki Efe Ney üfleyerek başladı. Ney üflemesinin
ardından konuşmaya başlayan Efe, neyin üflendiğini çalınmadığını söyleyerek; “Musiki sesin,
ney nefsin terbiyesidir. Neye üflerseniz yel sesi çıkar, eğer hu çekerseniz ateş sesi çıkar:
zikretmiş olursunuz. Her sanatın bir dili vardır. Şiirin dili kelimeler musikinin ise seslerdir.
Dünya ve gezegenler dönerken ses çıkarır. İşte o sesi sanatçılar duyar ve bize aktarır. Biz de
bu sesler ne güzel sesler diyoruz. Suyun sesini, insan sesini, veya doğanın sesini
duyduğumuzda bu ne güzel sesler diyoruz. İşte bu sesler ilahi seslerdir” şeklinde konuştu.
Sanatçıların doğada duydukları sesi eserlerine yansıttıklarını belirterek, katılımcılara karın
sesini duydunuz mu diye sordu. Öğrenciler böyle bir sesi duymadıklarını belirti. Efe ‘Ama
ben duydum’ şeklinde cevap verdi. Bu sesi anlatmanın mümkün olmadığını kaydeden Efe,
Ancak bunu müzikle anlatabileceklerini söyledi. Efe, konuşmasının bitiminde katılımcı
öğrencilere türkü dinlemeyi tavsiye ederek, Neşet Ertaş’ın Seher Vakti türküsünü dinletti.
“20. yüzyılda sadece Türkler alfabelerini değiştirdi”
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan da 31 Mayıs Cumartesi günü 10.
Haftanın 2. seminerinde konuştu. Doğan, insanın zihni muhtevası üzerine gerçekleştirdiği
konuşmasında dini bilgilerin bu zihin muhtevasının oluşumunda önemli olduğunu kaydetti.
Doğan, dini bilgilerin sadece inananların zihninde yer edinmediğini, inanmayanların da
hayatlarında dini bilgilerin yer edindiğini belirtti.
20. Yüzyılda ideolojilerin insanların zihnine çok ciddi bir şekilde hücum ettiğini vurgulayan
Doğan; “Kendi bilgilerini dini bilgilerin yerine yerleştirmeye çalıştı. İdeoloji dine ait olan
yere geçmeye çalıştı ve bunu kısmen de başardı. Ama günümüzde bu durum zayıfladı. Ancak
hala etkisini devam ettiriyor” dedi.
Edebi metinlerin de insanın zihni muhtevası üzerinde önemli bir etkiye haiz olduğunu belirten
Doğan; “Türkiye’de modern dönemde klasikler belirlenemedi. Önce neler okumamız
gerektiğini 20. Yüzyılda sorduğumuzda buna kolay cevaplar alamadık. Bunun sebebi dilin
alanındaki sürekli değişimden kaynaklanıyor.

20. yüzyılda sadece Türkler alfabelerini değiştirdi: Türkiye’deki Türkler ve Sovyetler
yönetiminde bulunan Türkler alfabelerini değiştirdi. Alfabe değişikliği dil konusunda ciddi
zorluklar meydana getirdi. Biz bin yıl bu alfabe ile yazdık. Kütüphaneler dolusu eser verdik.
Biz sonra o kütüphanelerin kapısına mühür vurduk. Bu dilde büyük kırılmalara neden oldu.
Bir de 1930’lu yıllarda dil devriminden geçtik. Bu devrim Türkiye’nin bin yıl içerisinde sahip
olduğu kültürü, ortaya koyduğu edebi metinleri ve hayatı etkiledi” ifadelerini kullandı.
Şehirler ticaretin ayak izlerinden doğmuştur
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe ise 31 Mayıs Cumartesi günü 10.
haftanın son seminerinde şehir mimarisi konusunu anlattı. Karatepe, şehirlerin oluşumunda
ticaretin önemli olduğunu söyleyerek; ‘Şehirler ticaretin ayak izlerinden doğmuştur’ dedi.
Müslüman şehirlerin bu ticari anlayıştan dolayı dışa açık ve hür şehirler olduğunu belirten
Karatepe, şehirlerimizdeki en büyük değişimin askeri kışlalarla birlikte olduğunu hatırlattı.
Karatepe; “Klasik şehirlerimizdeki ilk değişim askeri kışlaların yapılmasıdır. Kayseri
meydanındaki şimdiki idare mahkemesinin yeri de Kayseri’deki kışladır. İlk modern kışladır.
Önemli şehirlerin hepsine kışla yapılıyor. Ama iş sadece bununla kalmıyor. Bu değişim
yönetim şeklinin de değişmesini sağlıyor.
Eskiden o geleneksel dokunun içerisinde ve onun hemen yanında ortaya çıkan o binalara karşı
cumhuriyet döneminde şehrin ortasına yapılan yollarla zorunlu olarak yıkım yapılıyor. Şehrin
merkezi bir alanı genişletilerek ona cumhuriyet meydanı deniliyor” diyerek şehirlerin
cumhuriyet dönemi ile birlikte değişimini anlattı.
Şehirlerdeki bu değişimin Kayseri yansımaları üzerinden de değerlendirmelerde bulunan
Karatepe, Kayseri’de yapılan tahribatla ilgili eleştirilerini de içeren konuşmasını şöyle
sürdürdü; “Kayseri’deki Kurşunlu Camii Mimar Sinan eseridir ve özünde bir külliyedir. Onun
okulu da hamamı da vardı. Meydanı açmak için okulunu ve hamamını yıkıp attılar.
Gururlandığımız Kayserili Sinan’ın Kayseri’de bir tek eseri vardır. Bu eserin hamamını ve
okulunu kökünden kazıyıp attılar. Kurşunlu Camii’nin yanındaki parkın da yarısı eskiden
mezarlıktı. Diğer yarısı da hamam ve okuldur. Bugün Kayseri’yi gezerseniz bir tek Osmanlı
mezar taşını göremezsiniz. Kayserili çok milliyetçi, çok vatanperver, çok muhafazakar
oldukları için kökten kazımışlar sökmüşler, atmışlar ve yok etmişlerdir. Kibirlenmenin ve
böbürlenmenin hiçbir manası yoktur. Sadece boş yere övünürler. Küçük kasabalarımızda bile
Osmanlı’yı yansıtan emareler vardır. Ama Kayserimizde Osmanlı’yı yansıtan hemen hemen
hiçbir şey yoktur. Bu yapmadığı anlamına gelmez. Biz Fatih döneminde Osmanlı olduk. İlk
mescid de kalenin içerisindeki garnizona yapılmıştır. Kalenin içerisindeki camiinin ismi de
Fatih Camii’dir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7229.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

İl Milli Eğitim Müdürü taziye yayınladı
Öğrencisi tarafından atılan yumruk ile yere düşerek kafasını asfalta çarpan ve sonrasında uzun
bir süre Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastahanesi’nde 18 gün komada kaldıktan sonra vefat
eden Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş için İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz İl Milli Eğitimin resmi internet sitesinde taziye yayınladı.
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Kayseri Gündem Gazetesi ve çalışanları olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına,
sevenlerine sabır ve baş sağlığı dileriz
Haber: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7230.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Eğitime başlamadan, kafa tutmaya başladılar
Bil-Fen Eğitim Kurumları’nın Kayseri Yatırım Kompleksi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan
Bil-Fen Kurucu Temsilcisi Naci Bedir, “Kimse bugüne kadar İldem’e, Gesi Fatih
Mahallesi’nde bizim yaptığımız büyüklükte ‘devlet de’ dahil bir yatırım planlamamıştı”
diyerek adeta devlete kafa tutmaya kalktı.
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Bir otelde düzenlenen toplantıya, Bil-Fen Kurucusu Temsilcisi Naci Bedir, koordinatörler ve
müdürler katıldı. Düzenlenen toplantı, Bil-Fen Eğitim Kurumları’nın tanıtım filminin
izlenmesi ile başladı. Programda daha sonra konuşma yapan Bil-Fen Kurucusu Temsilcisi
Naci Bedir, Bil-Fen Eğitim Kurumları’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bedir,
“Yatırımcı şirketimiz 2012 yılında kuruldu. Öteden beri var olan ve üzerinde başlanmış ve
daha sonra Milli Eğitim’in mevzuat değişikliğinden sonra atıl kalmış olan bir arsa yatırımının
şirketimiz tarafından satın alınması ile birlikte 2012’nin sonlarına doğru yatırıma başlamış
olduk. Yaklaşık 2 yıllık bir süre zarfında 10 bin metrekare arazi üzerine kurulu 20 bin

metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip, içerisinde farklı donatılar olan Türkiye’nin en güzel
okullarından birini yaptık” dedi.
Bedir ayrıca, Kayseri’ye büyük bir kompleks yapacaklarını söyleyerek, “Okul yatırımı devam
ederken Kayseri’deki ve Türkiye’de eğitim faaliyetlerini çok yakından izliyoruz. Okulumuzu
inşa etmek kolaydı fakat emanetin ehline teslimi de çok önemliydi. Klasik, bildiğimiz bir
anlamda eğitim Kayseri’ye ilave bir şeyler getirmeyecekti. Kimse bugüne kadar İldem’e, Gesi
Fatih Mahallesi’nde bizim yaptığımız büyüklükte devlette dahil bir yatırım planlamamıştı”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7231.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Öğretmene son veda
Öğrencisi tarafından atılan yumruk ile yere düşerek kafasını asfalta çarpan ve sonrasında uzun
bir süre Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastahanesi’nde 18 gün komada kaldıktan sonra vefat
haberi gelen Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş,
bugün Hunat Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna sevenlerinin
omuzunda uğurlandı.
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Cenaze namazına Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Vali Yardımcısı ve Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürleri,
öğretmenler, merhum Mehmet Aktaş’ın yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.
Cenaze töreni Seyyid Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş
için görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Cenaze aracıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morgundan alınan Mehmet Aktaş'ın cenazesi görev yaptığı Seyyid Burhaneddin
Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine Türk bayrağına sarılı bir şekilde getirildi. Burada
merhum Aktaş için Kur’an-ı Kerim okunurken İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, yaptığı
konuşmada, hayatını kaybeden Mehmet Aktaş için Allah'tan rahmet, ailesine yakınlarına,
öğretmen arkadaşları ve öğrencilerine de başsağlığı diledi.
Sonrasında cenaze nakil aracı ile Hunat Cami’ne getirilen Seyyid Burhaneddin Endüstri
Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş’a son görev yapıldı. Seyyid Burhaneddin
Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın cenaze töreni sırasında Aktaş’ın
yakınları, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına hâkim olmadı. Hunat Camisi’nde
öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aktaş’ın Türk bayrağına sarılı
tabutu Asri Mezarlığı’na defnedildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz: Bizim yapmamız gereken çalışmalar var
Cenaze namazı sonrasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Bugün kötü bir
hadisenin neticesi olan cenaze namazında bir aradayız. Tabii ölüm haktır ancak böyle bir
ölümle karşılaşmak eğitim camiası olarak bizi derinden üzdü. Tek temennimiz inşallah
bundan sonraki süreçlerde bu tip elim hadiselerin yaşanmamasıdır. Tabii burada en azından İl

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şunu da söylemekten kendimi alamıyorum; her şey bir ibrettir,
her şeyden ders çıkarmak lazım. Bu hadise ile alakalı da demek ki bizim yapmamız gereken
çalışmalar var. Bunları da inşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeye çalışacağız. Allah
hepimizin yardımcısı olsun. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz”
“O çocuk o yumruğu atarken Alo 147 hattı var diye atmadı.”
Ayrıca cenazede açılan "Tedbir için 301 ölümü beklemeyin", "Alo 147 itibarsızlaştırma hattı
kaldırılsın" yazılı pankartlar dikkat çekerken yazılı olan bu ifadeler hakkında da İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz :“Alo 147 hattı bence yanlış yorumlanıyor. Hep olumsuz
tarafları düşünülerek birtakım yaklaşımlarda bulunuyorlar ama ben şunu biliyorum ki birçok
çocuğumuz o hat sayesinde eğitim ve öğretimle yüz yüze geldi. Olaylara biraz olumlu
tarafından bakmak lazım diye düşünüyorum. O çocuk o yumruğu atarken Alo 147 hattı var
diye atmadı. Öğrencimiz Ankara’da şu anda. Bugün de orada eğitimine devam edebilmesi için
biz gerekli evrakları gönderdik. Onun adına da son derece üzüntülüyüz. Olmaması gereken bir
olay neticesinde gencecik bir hayatın sıkıntıya girdiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.
Haber- Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7232.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Hacılar Erciyesspor’a Şampiyonluk Yemeği
Hacılar Belediyesi, Süper Amatör Küme’de şampiyon olan ve baraj maçında Talasgücü
Belediyespor’u yenerek Bal ligine yükselme başarısı gösteren Hacılar Erciyesspor’a futbolcu
ve yöneticilerine şampiyonluk yemeği verdi.Düzenlenen şampiyonluk...
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Hacılar Belediyesi, Süper Amatör Küme’de şampiyon olan ve baraj maçında Talasgücü
Belediyespor’u yenerek Bal ligine yükselme başarısı gösteren Hacılar Erciyesspor’a futbolcu
ve yöneticilerine şampiyonluk yemeği verdi.
Düzenlenen şampiyonluk yemeğine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Futbol İl
Temsilciliği, İl Hakem Kurulu ve Saha Komiserleri Derneğinden hiç kimsenin katılmaması
Hacılar Erciyessporlu yöneticiler tarafından kınandı.
Geçtiğimiz 2013-2014 Süper Amatör Liginde şampiyon olma başarısını gösteren ve baraj
maçında rakibi Talas gücü Belediyespor’u saf dışı bırakan Hacılar Erciyesspor, Hacılar
Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi.
Şampiyonluk Yemeğine Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Esnaf Kefalet Kooperatifi
Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Erciyesspor Başkanı Mehmet Özdemir, Milliyetçi Hareket
Partisi Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.
Programın açılışı konuşmasını yapan Hacılar Erciyesspor Genel Kaptanı Şevki Dursun,
“Büyük mücadeleler sonunda şampiyon olan ve bal ligine çıkarak Kayseri’yi temsil etme
hakkına kavuşan takımımız Hacılar Erciyesspor’un şampiyonluk yemeğine katılmayan

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Futbol İl Temsilcisi Rıfat
Pekkan, İl Hakem Kurulu ve Saha Komiserleri Derneği yetkililerini kınıyorum” dedi.
Kulüp Başkanı Mehmet Özdemir ise yaptığı konuşmada Bal Ligine yükselme başarısı
gösteren Hacılar Erciyesspor’a şampiyonluk yemeği veren Hacılar Belediye Başkanı Doğan
Ekici’ye teşekkür etti. Özdemir, ''Spor kulüplerde alt yapı çok önemlidir, ancak Hacılar
Erciyesspor’a ait herhangi bir tesis yok, bu nedenle belediye yetkililerinden tesis istiyoruz”
dedi.
Gecede son olarak konuşan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ise Hacılar Erciyessporlu
futbolcu ve yöneticilere şampiyonluktan dolayı teşekkür ederek, takımın iyi şartlarda
çalışması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7233.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Soküm Kayseri İl Tespit Kurulu'nun Haziran
Ayı Toplantısı Yapıldı
UNESCO’nun 2003 yılında kabul ettiği ve ülkemizin 2006 yılında taraf olduğu “Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” (SOKÜM) kapsamında oluşturulan
SOKÜM İl Tespit Kurulu, Haziran ayı toplantısı yapıldı.Ülkemizin...
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UNESCO’nun 2003 yılında kabul ettiği ve ülkemizin 2006 yılında taraf olduğu “Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” (SOKÜM) kapsamında oluşturulan
SOKÜM İl Tespit Kurulu, Haziran ayı toplantısı yapıldı.
Ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Mirasının tespiti ve Ulusal Envanteri’nin hazırlanması
için Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2008 tarih
ve 165335 sayılı, 08.04.2009 tarih ve 67442 sayılı yazıları doğrultusunda SOKÜM Kayseri İl
Tespit Kurulu’nun 2014 Haziran Ayı toplantısı, Kayseri Kültür Merkezi’nde İl Kültür ve
Turizm Müdürü İsmet Taymuş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Somut Olmayan
Kültürel Miras unsurlarının tespitiyle ilgili başlangıcından bugüne kadar ilimizde yapılan
çalışmalarla, 2014 Yılı 1. Dönem Haziran ayında yapılan toplantıda, ilimiz dahilindeki
“Düğün Geleneklerinden Kız Hamamı, Yahyalı Halı ve Fardası (Kilim), Pırtımpırt Yemeği,
Menteş Yemeği, Pehli Yemeği” olmak üzere 5 ana başlık olarak belirlenen unsurlardan
komisyon üyelerince yapılan çalışmaların genel bir durum değerlendirilmesi yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7234.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Cumhurbaşkanı
Gül,
Öğrencileriyle Buluştu

Abd'deki

Agü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, beraberinde Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile ABD’de
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.Oğlu
Mehmet Emre Gül’ün Harvard Üniversitesi’nden mezuniyet törenine...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, beraberinde Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile ABD’de
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Oğlu
Mehmet Emre Gül’ün Harvard Üniversitesi’nden mezuniyet törenine katılmak ve çeşitli
temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Gül, gruplar halinde ABD’de dil
eğitimi görmekte olan AGÜ öğrencileriyle Boston’da görüştü.Mandarin Oriental Oteli'nde
yapılan görüşmede öğrencilerin yanı sıra Rektör Sabuncuoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Gül, öğrencilerle ABD’de görmekte oldukları dil eğitimi üzerine bir süre
sohbet etti.Rektör Sabuncuoğlu da öğrencilere, kendilerine tanınan ABD’deki dil eğitimi
fırsatını iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.AGÜ öğrencileri, Cumhurbaşkanı Gül ile yapılan
görüşmenin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts Eyaletinin başkenti ve en
büyük şehri olan Boston’u gezdi.ABD’ye gruplar halinde dil eğitimine gönderilen
öğrencilerden 2’nci grup öğrenciler daha sonra, alanında dünyanın en önde gelen
üniversitelerinden biri olarak tanınan Harvard Üniversitesi ile özellikle bilim, mühendislik ve
ekonomi konularındaki başarılarıyla tanınan bir teknik üniversite olan Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret etti.ABD’deki 2’nci grup öğrencilerin dil eğitimi Temmuz ayı
ortalarında sona erecek. Daha sonra ise son grup öğrenciler ABD’ye gidecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7235.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Kamuran Arı, ''Türkiye’de ilk kez DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)
tarafından düzenlenecek Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Kamuran Arı, ''Türkiye’de ilk kez DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)
tarafından düzenlenecek Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü iki takım ile katılacak'' dedi.
Yrd. Doç. Dr. Kamuran Arı, yaptığı açıklamada, ''DASK yarışmasının ilk aşamasında
şartnameye uygun şekilde tasarlanan bina projeleri değerlendirilip ön elemeden geçtiler. Nuh
Naci Yazgan Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr.
Ali Bozer başkanlığında 2 takımla bu aşamada başarılı olduk. İkinci aşamada, ön elemeden
geçen bina projeleri DASK’ın gönderdiği malzemeler (balsa çıta ve levhalar) ile makete
dönüştürüldü, son aşamada ise 14-17 Haziran İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek
büyük yarışma finalinde bina maketlerinin şartnameye uygunlukları ve depremi simüle eden
sarsma masası üzerindeki performansları değerlendirilecek. Maketin sarsma masası üstündeki
deprem performansının yanı sıra teknik, ekonomik ve estetik özellikleri de takımların
performansını etkileyecek. Yarışmanın kazananı, depreme en dayanıklı maketi yapan ve aynı
zamanda en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olacak. Yarışmada birincilik
ödülünü almaya hak kazanan takım, üniversitesinin inşaat mühendisliği bölümüne eğitim
amaçlı kullanılmak üzere depremi simüle eden sarsma masası kazandıracak.
Kurgusu itibariyle kapsamında hesap-tasarım, planlama, yapım, sunum ve fiziki test
aşamalarının yer aldığı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması genç inşaat
mühendisi adaylarının bir ekibin üyesi olarak çalışma becerilerini geliştirici özelliği de olan
son derece eğitici ve öğretici bir etkinliktir. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimizi bu tür etkinliklere teşvik ederek daha iyi
yetişmelerini sağlıyoruz'' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7236.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri Oryantiring İl Temsilciliği’nden
Anlamlı Ziyaret
8 Haziran’da Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Okullararası Oryantiring
Müsabakaları öncesi Kayseri Oryantiring İl Temsilcisi Zeliha Uysal, okul takımları ve
antrenörleri, Kayseri Gençlik Spor il Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret...
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8 Haziran’da Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Okullararası Oryantiring
Müsabakaları öncesi Kayseri Oryantiring İl Temsilcisi Zeliha Uysal, okul takımları ve
antrenörleri, Kayseri Gençlik Spor il Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret ederek, müsabaka
öncesi bilgiler verdiler.
Kayseri Oryantiring İl Temsilcisi Zeliha Uysal ziyarette yaptığı konuşmada, 8 Haziran’da
Nevşehir’de gerçekleştirilecek Türkiye Okullararası Oryantiring Müsabakaları’na Kayseri

olarak çok sıkı hazırlandıklarını belirterek, Kayseri’yi ve Kayseri’de faaliyet gösteren Okul
takımlarının en iyi şekilde temsil edebilmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. İl
Temsilcisi Zeliha Uysal müsabakalara, Kayseri’den, Fatma Zehra Dülgeroğlu, Hasan
Polatkan, Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Aktan Okul takımlarının toplam 25 sporcu ile
katılacağını söyledi.
Kayseri Gençlik Spor il Müdürü Murat Eskici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, yapılacak Türkiye Okullararası Oryantiring Müsabakaları’nın Oryantiring branşının
ve Kayseri’nin tanıtımı için çok önemli olduğunu belirti. Müsabaka öncesi katılacak tüm
sporculara ve antrenörlere başarılar da dileyen Eskici, Kayseri’de Oryantiring branşının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için herkese önemli bir görev düştüğünü söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7237.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliğinin
Ankara'daki Genel Kurul Toplantısına
Katılacak
Tarihi Kentler Birliği’nin Ankara'da yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına katılacak olan
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince başarı ile
uygulanmış projeler kapsamında Kiçikapu Konağı koruma çalışmaları...

04 Haziran 2014 Çarşamba 11:49

Tarihi Kentler Birliği’nin Ankara'da yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına katılacak olan
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince başarı ile
uygulanmış projeler kapsamında Kiçikapu Konağı koruma çalışmaları hakkında proje bildirisi
sunacağını bildirdi.
Melikgazi Belediyesi olarak Kiçikapu semtinde yer alan tarihi Kiçitapu Konağı’nın koruma
altına alındığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi yapı ve binalar ile doğal
alanların sahip çıkılarak hem tarihi koruma altına alınmakta olduğunu hem de gelecek
kuşaklara miras devredildiğini belirtti.
Kayseri tarihi varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan Kiçikapu
Konağı’nın yapılış yılı, mimarisi, zamanın mimari tekniği, sanatsal yapısı, sosyal işlevi,
sosyal hayatı yönlendirmesi ve katkısının Anadolu tarihi için önemli olduğu ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılara önem veriyoruz.
Çünkü bu yapılar Kayseri’nin olduğu kadar Anadolu’nun bir kültür mirasıdır. Bu neden ile
koruma planları oluşturuyor sonrada da aslına uygun olarak onarıyoruz. Son olarak da
günümüze kazandırarak hizmete sunuyoruz. Örneğin Çağırağası Konağını restore ettik ve
Erciyes Üniversitesi bilim araştırmalarına sunduk. Şimdi de Kiçikapu Konağını onarıyoruz.

Bu yapıyı da Kayseri Mimarlar Odası’na tahsis ettik. Dolayısı ile anlamlı bir mesleki kuruluşa
hizmet verecektir. Bu uygulama ve başarı ile tamamlanmış projelerimiz hakkında Tarihi
Kentler Birliğinin Ankara toplantısında slaytlar eşliğinde katılımcılar bilgilendirilecek.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7238.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Gülük Ve Şehit Nazımbey Mahallelerine Yaya
Yolu Ve Otopark Yapılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin merkezinde olmasına rağmen arsa
ve miras sorunlarından dolayı bir türlü planlı yapılaşmaya geçemeyen Gülük ve Nazımbey
mahallelerinde imarda yer alan yolların açıldığını ve asfaltlanarak...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin merkezinde olmasına rağmen arsa
ve miras sorunlarından dolayı bir türlü planlı yapılaşmaya geçemeyen Gülük ve Nazımbey
mahallelerinde imarda yer alan yolların açıldığını ve asfaltlanarak hizmete sunulduğunu
bildirdi.
Yeni imarlaşmaya başlayan ve imar hareketliği oluşan her iki mahallede yaya yolu ve
otoparklar inşa edileceğini ifaden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, önce şehirleşmenin temel
ilkelerini inşa ederek mahalleyi imarlaşmaya hazır hale getirdiklerini belirtti.
Gülük ve Nazımbey Mahallelerinde yaya yolu ve semt otopark yapılması işinin ihale ile
yaptırılacağını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Melikgazi Belediyesi olarak gelişen ve büyüyen şehrimizde ulaşım çalışmalarına büyük
önem veriyoruz. Mahallelerde öncelikle imar planlarındaki yolları açarak buralara hizmet
gitmesini sağlıyoruz. Şehrin merkezinde olmasına rağmen arsa ve miras gibi nedenlerle bir
türlü istenilen ve hak ettiğini görünüme kavuşamayan Gülük ve Nazımbey Mahallelerinde yol
ve kavşak düzenlemelerini gerçekleştirdik. Araç trafiğini güvenli ve seri hale getirdik. Şimdi
yaya trafiğini güvenli ve standartlara uygun hale getirmek için çalışma başlattık. Yaya yolu ve
otoparklar inşa edilecektir. Bunun için 16 Haziran 2014 günü saat10.00’da Belediye Encümen
Salonunda yapılacaktır. Bölge halkına ve şehrimize hayırlı osun.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7239.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Avukat
Bulundurma Zorunluluğu Uyarısı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda üyelerine,
Avukatlık Kanunu gereği firmaların sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin
uyarılarda bulundu.Hiçyılmaz, “Avukatlık Kanunu gereği firmaların...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda üyelerine,
Avukatlık Kanunu gereği firmaların sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin
uyarılarda bulundu. Hiçyılmaz, “Avukatlık Kanunu gereği firmaların sözleşmeli Avukat
bulundurması zorunludur. İlgili kurumlar tarafından Avukatlık Hizmet Sözleşmelerinin birer
örneği talep edilmekte, cevap vermeyenler veya Avukatlık Hizmet Sözleşmelerini ibraz
etmeyenler hakkında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Söz konusu talebe ilişkin cevap vermeyen üyelerimize, Savcılık İdari Yaptırım Bürosu
tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesi uyarınca ihtar gönderilmektedir”
dedi.Başkan Hiçyılmaz, “Bu çerçevede esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen
asgari sermayenin beş katı veya daha fazla tutarda olan anonim şirketler ile üye sayısı 100
veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin, Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddesi ile sözleşmeli
avukat bulundurması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesi Avukatlık Kanunu
uyarınca idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır" diye konuştu.Hiçyılmaz, söz konusu
madde kapsamında iş ve işlemlerini yürüten KTO üyelerinin detaylı bilgiyi
www.kayserito.org.tradlı internet sitesinden veya KTO bünyesinde faaliyet gösteren Ticaret
Sicil Müdürlüğü’nden alabileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7240.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisinden Vali Düzgün'e Ziyaret
Güney Afrika Cumhuriyet Ankara Büyükelçisi Vıka Mazwı Khumalo, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün'ü makamında ziyaret etti.Güney Afrika Cumhuriyet Ankara Büyükelçisi Vıka Mazwı
Khumalo'yu makamında kabul eden Vali Orhan Düzgün, "Kayseri ile...
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Güney Afrika Cumhuriyet Ankara Büyükelçisi Vıka Mazwı Khumalo, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün'ü makamında ziyaret etti.
Güney Afrika Cumhuriyet Ankara Büyükelçisi Vıka Mazwı Khumalo'yu makamında kabul
eden Vali Orhan Düzgün, "Kayseri ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında gerek kültürel
gerekse ticari ilişkilerin devamı açısından bu ziyareti çok anlamlı buluyorum. Halen devam
eden ticari ilişkilerimiz mevcut. Kayseri çok köklü bir geleneğe ve ticari geçmişe sahip.
Organize Sanayimizdeki binin üzerinde fabrikalar Anadolu’nun merkezinde üretim yapıyor.
Bu üretilen ürünler yurtdışına ihraç ediliyor. Ana üretim gruplarımız mobilya, elektrikli ev
aletleri ve son dönemde de bina yalıtımında kullanılan taş ürün malzemeleri başta geliyor.
Aynı zamanda yakın dönemde özellikle kış turizmi ve kültür turizminde de mesafe almak için
gayret gösteriyor. Tarihi bir geçmişe sahip olan Kayseri kadim bir kent" diye konuştu.
Güney Afrika Cumhuriyet Ankara Büyükelçisi Vıka Mazwı Khumalo ise, "1992’den beri
Türkiye ile Güney Afrika arasında diplomatik ilişkiler devam ediyor ama resmi olmayan
ziyaretler 18. Yüzyıla doğru gidiyor. Ülkelerimizi geliştirmek üzere daha somut adımlar
atmak istiyoruz. Gördüğüm kadarıyla Kayseri’de çok önemli bir ticari potansiyel var" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7241.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Öğrencinin Yumrukladığı Öğretmen
Kayseri'de, öğrencisinin attığı yumrukla yere düşerken kafasını kaldırıma çarpıp tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybeden Seyyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi Müdür
Yardımcısı Mehmet Aktaş için görev yaptığı okulda tören...
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Kayseri'de, öğrencisinin attığı yumrukla yere düşerken kafasını kaldırıma çarpıp tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybeden Seyyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi Müdür
Yardımcısı Mehmet Aktaş için görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Cenaze aracıyla
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Mehmet Aktaş'ın Türk bayrağına
sarılı tabutu görev yaptığı Seyyid Burhanettin Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine getirildi.
Burada düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden Mehmet Aktaş için Allah'tan rahmet, ailesine
yakınlarına, öğretmen arkadaşları ve öğrencilerine de başsağlığı diledi.
Okulda düzenlenen törenin ardından Aktaş'ın cenazesi, cenaze nakil aracına konularak Hunat
Camisi'ne getirildi. Cami avlusuna gelen Aktaş'ın ailesi ve yakınları ile öğretmen
arkadaşlarının üzgün oldukları gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7242.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Öğrencinin Yumruğuyla Ölen Öğretmen
Toprağa Verildi
Kayseri’de öğrencinin yumruğu ile yere düşüp başını çarparak hayatını kaybeden öğretmen,
son yolculuğuna uğurlandı.Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 12. sınıf
öğrencisi F.Ş., okul çıkışı müdür yardımcısı...
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Kayseri’de öğrencinin yumruğu ile yere düşüp başını çarparak hayatını kaybeden öğretmen,
son yolculuğuna uğurlandı.
Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi F.Ş., okul çıkışı
müdür yardımcısı Mehmet Aktaş'a yumruk atmıştı. Aktaş, darbenin etkisiyle yere düşüp
kafasını asfalta çarparak ağır yaralanmıştı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Aktaş için
Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazına Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Vali Yardımcısı
ve Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, İlçe Milli
Eğitim Müdürleri, öğretmenler, hayatını kaybeden Mehmet Aktaş’ın yakınları ve çok sayıda
seveni katıldı. Aktaş’ın yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşları döktü.
Cenaze namazında saf tutan bir vatandaşın, "Tedbir için 301 ölümü beklemeyin", "Alo 147
itibarsızlaştırma hattı kaldırılsın" pankartı açması dikkat çekti. Kılınan cenaze namazının
ardından Aktaş'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazı sonrası konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Bugün kötü bir
hadisenin neticesi olan cenaze namazında bir aradayız. Tabii ölüm haktır ancak böyle bir
ölümle karşılaşmak eğitim camiası olarak bizi derinden üzdü. Tek temennimiz inşallah
bundan sonraki süreçlerde bu tip elim hadiselerin yaşanmamasıdır. Tabii burada en azından İl
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şunu da söylemekten kendimi alamıyorum; her şey bir ibrettir,
her şeyden ders çıkarmak lazım. Bu hadise ile alakalı da demek ki bizim yapmamız gereken
çalışmalar var. Bunları da inşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeye çalışacağız. Allah
hepimizin yardımcısı olsun. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.
Yılmaz ayrıca, “Alo 147 hattı bence yanlış yorumlanıyor. Hep olumsuz tarafları düşünülerek
birtakım yaklaşımlarda bulunuyorlar ama ben şunu biliyorum ki birçok çocuğumuz o hat
sayesinde eğitim ve öğretimle yüz yüze geldi. Olaylara biraz olumlu tarafından bakmak lazım
diye düşünüyorum. O çocuk o yumruğu atarken Alo 147 hattı var diye atmadı. Öğrencimiz
Ankara’da şu anda. Bugün de orada eğitimine devam edebilmesi için biz gerekli evrakları
gönderdik. Onun adına da son derece üzüntülüyüz. Olmaması gereken bir olay neticesinde
gencecik bir hayatın sıkıntıya girdiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7243.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Harikalar Diyarı'nın Yeni 'aslan'ları
Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Hayvanat
Bahçesi'nde 3 ay önce doğan 3 yavru aslana 'Erciyes', 'Tekir' ve 'Lifos' isimleri
verildi.Kayseri'nin önemli gezi alanları arasına giren Anadolu Harikalar...
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Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Hayvanat
Bahçesi'nde 3 ay önce doğan 3 yavru aslana 'Erciyes', 'Tekir' ve 'Lifos' isimleri verildi.
Kayseri'nin önemli gezi alanları arasına giren Anadolu Harikalar Diyarı bünyesindeki
hayvanat bahçesinde, 171 türden 2100'e yakın hayvan barınıyor. Bu hayvanlar içerisinde
özellikle çocukların ilgisini çeken aslanların bulunduğu bölüm, ziyaretçi akınına uğruyor.
Hayvanat bahçesinin kraliçesi 'Zeyna', 3 ay önce 3 yavru dünyaya getirdi. Zeyna, günlerini
yavrularıyla oynayarak geçiriyor.
Hayvanat Bahçesi Müdürü İsmail Tamokur, hayvanat bahçesinin yeni sakinleri aslan
yavrularının durumuyla ilgili bilgi verdi. Tamokur, ''Bundan yaklaşık 3 ay önce dünyaya
gelen 3 yavrumuz, bu 3 aylık dönemi gayet sağlıklı bir şekilde atlattılar. Şu anda keyifleri
gayet yerinde. Bundan 3 hafta kadar önce yaptığımız yarışma sonucu yavrularımızın isimleri
belli oldu. İki erkek ve bir dişi olan aslan yavrularımızın isimleri Erciyes, Lifos ve Tekir
olarak belirlendi. İsimleri öneren ailemizi de Harikalar Diyarı'nda misafir ettik. Yavrularımız
yine aynı barınaklarında anneleriyle birlikte bundan sonraki yaşamlarına yine keyifli bir
şekilde devam edecekler. Şu anda da gayet keyifliler ve anneleriyle oyun oynuyorlar'' dedi.
Hayvanat bahçesinde 171 türden 2100'e yakın hayvan bulunduğunu kaydeden Tamokur,
''Hayvanlarımızın günlük olarak yemlemeleri, bakımları ve temizlikleri tecrübeli personelimiz
tarafından yapılmaktadır. Diğer bütün hayvanlarımız da hallerinden gayet memnunlar.
Havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi akınımız artmakta; okulların yakın zamanda tatil
olmasıyla birlikte daha da artacak. Ziyaretçilerimizden isteğimiz, bu güzel alanda, bizim
özenerek baktığımız hayvanlarımıza dışarıdan yem vermemeleri, onları kışkırtmamalarıdır.
Bu tür davranışlar, hayvanların sağlığını olumsuz etkilemektedir'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7244.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

5 Haziran Dünya Çevre Günü Kayseri'de
Kutlandı
Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik ile 5 Haziran Dünya
Çevre Günü kutlandı.Kent meydanında düzenlenen etkinliğe, Vali Yarımcısı ve Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık...
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Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik ile 5 Haziran Dünya
Çevre Günü kutlandı.
Kent meydanında düzenlenen etkinliğe, Vali Yarımcısı ve Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver ve müdürlük çalışanları katıldı. Etkinlik,
saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Atatürk
Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık
Güver, "Bildiğiniz üzere çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini
sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içerisinde bulundukları doğal bir ortamdır. Genel olarak
ifade etmek gerekirse çevre, üzerinde bulunduğumuz dünya ve bu dünya üzerindeki
olaylardır. Çeşitli konut ve endüstri yatırımlarının olumsuz çevre etkilerinin ortaya çıkmasının
ardından 1950 ve 1962 yıllarında dünyanın çeşitli ülkelerinde çevre bilinci doğmaya ve geniş
toplum kitlelerince benimsenmeye başlanmıştır" dedi.
"ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN GERİDÖNÜŞÜM DEFİLESİ"
Öte yandan Ferruha Büyükgöncü Anaokulu öğrencileri tarafından 'Geridönüşüm Defilesi'
düzenlendi. Geridönüşüm kutularından alınan malzemeler ile birbirinden ilginç kıyafetler
tasarlayan öğrenciler, protokol önüne serilen kırmızı halının üstünde kıyafetlerini sergiledi.
Anaokulu öğrencisi Hüseyin Efe San'ın maden işçisi kıyafeti ve elinde taşıdığı 'Soma
kömürden daha kara' pankartını taşıması etkinlikte bulunanlardan büyük alkış aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7245.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yeni MekÂnında İlk
Toplantısını Yaptı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, vakfın yeni binasında ilk
toplantısını Vali Orhan Düzgün başkanlığında yaptı.Kayseri Valiliği binasında yürüttüğü
hizmetlerini Valiliğin hemen yanında bulunan daha geniş bir...
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, vakfın yeni binasında ilk
toplantısını Vali Orhan Düzgün başkanlığında yaptı.
Kayseri Valiliği binasında yürüttüğü hizmetlerini Valiliğin hemen yanında bulunan daha
geniş bir mekâna taşıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Mütevelli Heyeti
Toplantısı’na başkanlık eden Vali Düzgün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının
devletin şefkat elinin ihtiyaç sahibi kimselere adil bir şekilde ulaşmasına aracılık ettiğini ve
her gün çok sayıda ihtiyaç sahibinin vakfa gelerek dertlerini anlattığını kaydederek, “Bu
nedenle hizmet binasının daha geniş olmasına ihtiyaç duyuluyordu. Daha önceleri İl Özel
İdare Müdürlüğü ile Melikgazi Kaymakamlığı’na da hizmet veren binamız artık Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte vakfımızın hizmetinde de kullanılacak” dedi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyelerinin tamamının katıldığı
toplantıda gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda, Vakfın yaklaşan Ramazan Ayı’nda yapacağı yardımlar konusu da değerlendirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7246.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kuder, Hadis Yarışması Düzenledi
Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği (KUDER) Kayseri'de eğitim görmekte olan misafir
öğrencilere "Hadis Yarışması" düzenledi.Öğrencilere Arapça 470 seçme hadisten oluşan,
Eğitimci-Yazar Ömer Arif tarafından hazırlanan hadis kitabından...
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Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği (KUDER) Kayseri'de eğitim görmekte olan misafir
öğrencilere "Hadis Yarışması" düzenledi.

Öğrencilere Arapça 470 seçme hadisten oluşan, Eğitimci-Yazar Ömer Arif tarafından
hazırlanan hadis kitabından 60 soru soruldu. Geçtiğimiz Pazar yapılan yarışma sonuçları belli
oldu. Bu sonuçlara göre ilk 6 şu şekilde sıralandı:
1. Muhammed Hasan (Çad)
2. Füchar Abdou Moumounf (Togo)
3. Youussouf Wague (Mali)
4. Navid Usafzai (Afganistan)
5. Nabil Baki (Fas)
6. Jhakhangir Nurmatov (Kazakistan)
Dereceye giren öğrencilere hediyeleri KUDER dernek merkezinde takdim edildi. Yarışmada
1'inciye Laptop, Takım Elbise, Tişört, Hadis Kitabı; 2'nciye Tablet bilgisayar, Sesli İslam
Kültürü Seti, Asr-ı Saadet Dersleri Kitabı; 3'üncüye Tablet bilgisayar, Sesli İslam Kültürü
Seti, 4'üncüye çeyrek altın, Sesli İslam Kültürü, Tişört; 5'inciye Sesli İslam Kültürü ve Kol
Saati; 6'ncıya ise Sesli İslam Kültürü ve Tişört hediye edildi.
Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere Tişört ve Hadis Kitabı hediye edildi.
KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut; dernek olarak gerek dini ilimler gerekse
sosyal ve kültürel faaliyetler noktasında birçok yarışma yaptıklarını, böylece ülkemizde
eğitim gören misafir öğrencilerin her bakımdan donanımlı olarak memleketlerine dönmelerini
amaçladıklarını ifade etti. Bulut; "Hadis-i Şerif Yarışması vesilesiyle bir öğrencimiz bir hadisi şerif öğrenebildiyse bu bizim için en güzel başarıdır. Ancak yarışma sonucunda gördük ki
öğrenci kardeşlerimizden birçoğu ciddi bir gayret göstererek onlarca hadis-i şerifi
ezberlemişler. Rabbim hepimize öğrendiklerimizle amel edebilmeyi nasip etsin. İnşaallah
öğrencilerimiz de öğrendikleri Hadis-i şeriflerin hakkını verirler, burada öğrendikleri
güzellikleri tüm insanlığa ulaştırırlar" dedi.
KUDER Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci-Yazar Ömer Aruf ise Dernek olarak en önemli
önceliklerinin eğitim olduğunu, bu noktada yaklaşık 37 alanda eğitim faaliyetlerini devam
ettirdiklerini ifade etti. Ömer Arif, "Böyle anlamlı bir yarışmaya vesile olan ve katılım
sağlayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İnşaallah burada ezberlenen Hadis-i
şerifler ahirette hepimizin şahidi olur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7247.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir
Güneş:
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, geçtiğimiz günlerde bazı bölgelere yağan
dolu nedeniyle 30 bin dekarlık arazinin zarar gördüğünü söyledi.Kocasinan Ziraat Odası
Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri’ye günlerce yağmur...
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Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, geçtiğimiz günlerde bazı bölgelere yağan
dolu nedeniyle 30 bin dekarlık arazinin zarar gördüğünü söyledi.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri’ye günlerce yağmur yağmasının
çiftçiyi sevindirdiğini belirterek, “Çok şükür rahmetimiz oldu ancak rahmet olana kadar bazı
bölgelerimizde ekinlerimiz başağı çıkartmış durumdaydı. Zaten bazı bölgelerimizde de
arpaların tamamı kurumuş durumdaydı. Yine de buna şükürler olsun. Ayçiçeğine, kabağa,
yoncaya, pancara, mısıra ve sulanacak yerlerdeki diğer ürünlerimize çok faydası oldu. Ayrıca
yaylalarda da hayvanlarımızın yiyeceği kadar ot olur. Yağmur güzel yağdı” diye konuştu.
Güneş ayrıca, “Kuraklığı bir nevi atlatmış durumdayız ancak bilindiği üzere kuraklık ve
dondan dolayı borçlarımız ertelendi. Bu borçlarımız ertelenirken Bakanlar Kurulu kararı
‘Sigorta yaptıran çiftçilerin borçları ertelenir’ diye çıktı. Sigorta yaptırmayan çiftçilerin
borçları ertelenmiyor. Çiftçi sigorta yaptıramadığından dolayı da borçları ertelenmiyor. Yani
bu vatandaş ne yapacak? ‘Sigorta yaptırmadım’ diye mağdur olacak. Sayın Tarım Bakanımız
televizyonda konuşmasında ‘Çiftçi sigorta yaptırsın, yaptırmasın yüzde 30’un üzerinde zarar
gören çiftçilerimizin borçları 1 yıl süreyle ertelenir’ dedi ancak genelge öyle çıkmadı. Bundan
birçok çiftçimiz mağdur olacak” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Kocasinan bölgesine dolu vurduğunu belirten Güneş, “Bilindiği üzere
geçen Cuma günü de bizim Kocasinan ilçemizde yaklaşık bir 30 bin dekar araziyi dolu vurdu.
Yani biz kuraklık ve dondan çok etkilenmiştik ama dolu vurduğu köyleri tamamen bitirdi.
Özellikle Saraycık ve Doruklu köylerimizde hiç ekili ürün kalmadı. Bağımızı, bahçemizi
bütün ekili alanlarımızı dolu vurdu. Yüreğil, Güneşli, Kızık, Hasancık gibi mahallelerimizde
yaklaşık 30 bin dekar arazi tamamen dolu tarafından yok oldu. Çiftçilerimiz bundan dolayı
çok mağdur. Borçlarımız ertelendi ama tarlaya ekeceğimiz tohumu bile çıkartamayacağız”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7248.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Ve Fırtına
Uyarısı
Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü, kent genelinde akşam saatlerine kadar güneyli
yönlerden esen rüzgarın etkili olacağını bildirdi.Kayseri'de havanın gün boyu parçalı ve çok
bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü...
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Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü, kent genelinde akşam saatlerine kadar güneyli
yönlerden esen rüzgarın etkili olacağını bildirdi.
Kayseri'de havanın gün boyu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin edilirken, bölge genelinde hava sıcaklığında
önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar kuvvetli (saatte 40-60
kilometre arası), zaman zaman Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer fırtına (saatte 60-80
kilometre) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kayseri'de rüzgarın yer yer fırtına olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek
olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi) karşı ilgililerin ve
vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7249.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Ziraat Mühendisleri Odası, Kayseri Şeker’i
Çevreci Kuruluş İlan Etti
Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı İmdat Aksoy, Kayseri Şeker Şirketi'nin,
Kayseri ve çevresinde 2.500 kişilik çalışanı ile 800 milyonluk cirosu ve geniş çiftçisiyle,
nakliyecisinden esnafa geniş bir kitleye hitap ettiğini,...
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Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı İmdat Aksoy, Kayseri Şeker Şirketi'nin,
Kayseri ve çevresinde 2.500 kişilik çalışanı ile 800 milyonluk cirosu ve geniş çiftçisiyle,
nakliyecisinden esnafa geniş bir kitleye hitap ettiğini, istihdam yaratırken çevre ekonomisi ve
ülke ekonomisine de büyük katkı sağladığını belirterek, ''Tarım alanlarımızın korunması,
gelecek nesillere verimli tarım topraklarımızın sağlıklı bir şekilde bırakılabilmesi için mausun
(Pancar Temizleme ve yükleme makinesi) bütün şeker fabrikalarında kullanımının
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu tip makinelere tarım bakanlığının tarım makinelerine
vermiş olduğu desteğin verilmesi ile ülkemizde tarım makinelerinin teknolojisinde de büyük
gelişmeler olacağı kanaatindeyiz. Kayseri Şeker Fabrikasının yapmış olduğu bu uygulamanın
takdire şayan olup diğer Şeker fabrikalarına da örnek olduğu ve verimli tarım topraklarımızın
korunması için bununla da kalmayıp gereken desteğin de devletimiz tarafından acilen
sağlanması beklenmektedir'' dedi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aksoy, ''Ülkemizin ihtiyacı olan kristal şekerin üretilmesi
için 7 adet özel ve 26 adet devlete ait toplam da 33 adet şeker fabrikası bulunmaktadır.
Ülkemizin ihtiyacı olan 2.250.000 ton kristal şeker bu şirketler ve fabrikalarca üretilmektedir.
Bu şekerin üretilebilmesi için toplamda yıllara göre çok az değişkenlik gösterse de 17.600.000
ton şeker pancarı üretilmektedir. Bu pancarlar fabrika merkezlerinde ve bölgesel şekere
pancarı tesellüm merkezlerinde teslim alınmaktadır. Bu tesellüm esnasında ülkemiz için çok
önemli olan verimli tarla topraklarımızda bu merkezlere taşınmakta, rüzgâr ve sel suları ile
erozyona uğrayan topraklarımızı, birde kendi elimizle tarlalarımızdan uzaklaştırılmakta ve
üçüncü bir erozyon’a sebep vermekteyiz. Bu alım merkezlerine taşınan verimli topraklarımız
buradan da bir başka yere taşınarak hem ciddi ekonomik zarara sebep vermekte hem de bir
atık maddesi gibi buralardan atık alanlarına taşınarak atılmaktadır'' ifadelerini kullandı.
Tarım toprağının, çok uzun yılların ürünü olan kayaların çeşitli etkenlerin yüzyıllar boyunca
birlikte tesirleri ile meydana gelmiş canlı bir varlık olduğunu kaydeden Aksoy, ''Yapılan
incelemeler ve bilimsel çalışmalar 20 santimetre kalınlığındaki bir toprağın 10-15 bin yıl gibi

uzun bir zamanda meydana geldiği bilinmektedir. Bugün üzerinde tarım yaptığımız derin
topraklar milyonlarca yılın ürünüdür. Ülkemizde üretimi yapılan 17.600.000 ton pancarın
ortalama fire miktarı yüzde 10 seviyelerindedir. Bu durum toplamda 1.760.000 ton fire
oluşturmaktadır. Bu firenin yüzde 5’i baş ve kuyruk firesi ve geriye kalan yüzde 5'lik kısım da
tarladan fabrika merkezlerine taşınan toprak ve taş materyalleridir. Bu yüzde 5'lik kısım
880.000 ton toprak ve taş gibi materyallerin pancar ile birlikte alım merkezlerine taşınmasına
sebep olmaktadır. Son yıllarda etkisini gösteren küresel ısınma ile birlikte nüfusu giderek
artan dünyada tarımsal üretimin öneminin arttığı; Gelişmiş ülkelerin üçüncü dünya
ülkelerinde arazi kiralayarak tarım yapmaya başladığı günümüz de; Bu toprakların alım
merkezlerine taşınması çok büyük maliyetler oluşturmakta. Bunun yanında verimli tarım
topraklarımız tarlalardan uzaklaştırılmakta dolayısıyla tarım arazileri verimsizleşmekte ve
toprak kalitesi düşmektedir. Bu verimli topraklar bir atık olarak bir dereyi veya atık alanlarını
doldurmaktadır'' dedi.
Ülkemizde bir ilki başlatan Kayseri Şeker Fabrikası'nın toprakların korunması ve fabrika
merkezine gelen tarla toprağını minimuma indirilmesi için 2011 yılından başlayarak ilk olarak
kendi fabrika merkezlerine birer adet maus (Şeker pancarı yükleme ve temizleme makinesi)
alarak çiftçilerine bunun tanıtımını yaptığını ve onların hizmetine sunduğunu belirten Aksoy,
''Bununla da yetinmeyip bunun kapsamını daha da genişletmiş taşıma kooperatiflerine pancar
üretimi yapılan 4 ana merkezde 5 adet maus alımı gerçekleştirilmiş ve çiftçilerin hizmetine
sunulmuştur. 2013 yılı itibari ile sayısı 11'e çıkan maus ile fabrika merkezine gelen pancarın
463.500 tonunu mausla temizleyip yükleyerek fabrika merkezine taşımıştır. 2011 yılında
fabrika merkezine gelen pancarın fire ortalaması yüzde 11,27 iken, 2013 yılında Pancar
temizleme ve yükleme makinesinin katkıları ile fire oranı yüzde 9,66 ya indirilmiş buda
toplamda 40.000 ton tarla toprağının fabrika merkezine gelişine engel olunmuş ve ülkemiz ve
geleceğimiz için çok kıymetli olan toprağımızın tarlada kalması sağlanarak ülkemiz tarım
alanlarının korunmasına yardımcı olunmuştur. Şeker pancarı üreten Avrupa ve bir çok ülkede
maus yaygın bir şekilde kullanılmakta, Maus olmadan kesinlikle tarlada yükleme
yapılmamaktadır. Ülkemizde şeker ihtiyacını Şeker pancarından elde ettiğine göre biz Ziraat
Mühendislerine ve Köylü Milletin efendisi övgüsünü alan Türk çiftçisine büyük iş
düşmektedir. Geniş alanlarda pancar ekimi yapıldığından ve binlerce ton verimli toprağın yok
edilmemesi için bizlerde bu makinenin yaygın bir şekilde kullanımını sağlamak zorundayız.
Tarım alanlarımızın korunması, gelecek nesillere verimli tarım topraklarımızın sağlıklı bir
şekilde bırakılabilmesi için mausun (Pancar Temizleme ve yükleme makinesi) bütün şeker
fabrikalarında kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu tip makinelere tarım
bakanlığının tarım makinelerine vermiş olduğu desteğin verilmesi ile ülkemizde tarım
makinelerinin teknolojisinde de büyük gelişmeler olacağı kanaatindeyiz.
Kayseri Şeker Fabrikasının yapmış olduğu bu uygulamanın takdire şayan olup diğer Şeker
fabrikalarına da örnek olduğu ve verimli tarım topraklarımızın korunması için bununla da
kalmayıp gereken desteğin de devletimiz tarafından acilen sağlanması beklenmektedir''
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7250.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri Şeker, Bin Çiftçi İle Konya Tarım
Fuarı'na Katıldı
Konya Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşen ve 20 ülkeden 978 markanın temsilcisinin
katıldığı 12. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri-Konya Tarım
2014 Fuarına Kayseri Pancar Kooperatifi bin pancar çiftçisi ve Yöneticileri...

05 Haziran 2014 Perşembe 09:17

Konya Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşen ve 20 ülkeden 978 markanın temsilcisinin
katıldığı 12. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri-Konya Tarım
2014 Fuarına Kayseri Pancar Kooperatifi bin pancar çiftçisi ve Yöneticileri ile iştirak etti.
Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi tarafından yapılan organizasyonda dört gün içerisinde
Kayseri Merkez, Boğazlıyan, Develi, Sarıoğlan, Gemerek, Şarkışla, Bünyan, Yeşilhisar, Yeni
Pazar, Yeni Fakılı, Çandır ve Pınarbaşı Bölgelerinden Çiftçiler yanı sıra Ziraat teşkilatı ve
teknik personelin de Fuarda inceleme yapması sağlandı.
Konya Tarım 2014 fuarına Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile
Kayseri Şeker Yönetim Kurulu üyeleri tam kadro iştirak ettiler. Fuar alanında yapılan
incelemeler sonrasında Konya Valisi Muammer Erol ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek de Kayseri Şeker Yöneticileri tarafından makamlarında ziyaret edildi.
Konya Tarım Fuarı gezisinden memnun olan pancar üreticileri özellikle yeni çıkan tarım
aletleri ve destekleme kapsamındaki tarımsal aletlere ilgi duydukları görüldü.
Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, fuar ziyareti ile ilgili
yaptığı açıklamada, ''Biz bütün çiftçimizi kucaklayan bir hizmet üretmeye çalışma gayreti
içerisindeyiz. Amacımız; bütün çiftçimizin gelirini artırmak işini kolaylaştırmak ufkunu
genişletmek yeni teknolojilerle tanışmasını sağlamak, yeni açılımlar yeni atılımlar
kazanmasını sağlamaktır. Her bölgeden çiftçilerimiz ve yöneticiler hep beraber geziyoruz,
gezerken bunların değerlendirmesini yapıyoruz nasıl kendimizi geliştiririz, çiftçimize nasıl
daha fazla faydalı oluruz hep bu gayretin içerisindeyiz. Cenab-ı Allah da çok şükür işimizi
rast getiriyor, başarılı bir çalışma ortaya koyuyoruz. Çiftçimiz son uygulamalardan oldukça
memnun geleceğe daha güvenle bakıyor gelecek için daha olumlu şeyler düşünüyor. Bütün
sorunları aşağı yukarı istenilen bütün şeyleri yerine getirdik çözemediğimiz bir sorunumuz
kaldı o da kota sorunudur. Her pancar ekicisi kota istiyor, niye kota istiyor artık pancar para
kazandırıyor, çiftçinin karnını doyuruyor, çiftçi için en önemli bir gelir kaynağı oldu. Biz de
tabii ki aldığımız şeker kotası kadar pancar kotası verebiliyoruz şu an için. Elimizde kota yok
işte. Daha ilave kota alabilirsek çiftçimizin bu sorununu da halletmek arzusundayız. Bizim
buna gücümüz, kapasitemiz var, yeter ki şeker kurumu bizim bu talebimizi karşılamış olsun.
O zaman çiftçimizin başka şikayet edecek bir durumu kalmayacak. Kayseri Şeker çiftçisi
Türkiye de örnek önder çiftçi olacak ve Avrupa çiftçisiyle yarışır hale gelecektir.
Bizim bütün hedefimiz amacımız çalışmalarımız bu istikamette arkamızı dönüp baktığımız
zaman bütün çiftçilerimizi hem yüzü güler hem güç birliği halinde bizim peşimizden geldiğini
gördüğümüz için biz daha fazla enerji duyuyoruz, daha fazla gayret gösteriyoruz ve bununla

birlikte hep beraber bir başarı ortaya konulmuştur. Kayseri Şeker in bugün geldiği yer Türkiye
de örnek,herkesin parmakla gösterdiği,imrenilecek bir nokta olup bu başarı tek kişinin yada
bir kaç kişinin başarısı değil top yekun yöneticilerin, çalışanların ve tüm çiftçilerin ortak
başarısıdır'' dedi.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de ziyaret ile ilgili olarak; “Kayseri
Şeker Fabrikası olarak bir çok iş başardık gelinen bu noktada artık çiftçinin gelirini arttırmak
bölgede söz sahibi olmasını sağlamak ile ilgili projeler hayata geçirmek bizim önemli
görevlerimizden birisi fuar gezileri eğitimler bunların bir parçası Konya fuarı bu konuda
bizim için gayet önemli çiftçimiz daha önce diğer fuarlara da götürdük yurt dışına eğitim
amaçlı geziler düzenledik çiftçimizin gelirini arttırmada biz bu faaliyetlerin çok önemli
olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7251.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri Şeker'den Eğitim Seferberliği
Kayseri Şeker’de 2014 yılında özellikle iç hizmet eğitimi ve Temel İş Geliştirme, Satış ve
Pazarlama, Finans, Temel İş Geliştirme, Açık İnovasyon, Proje Yönetimi, Girişimcilik,
Öğrenen Örgütler, Liderlik, Temel İş Geliştirme, Yetenek...
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Kayseri Şeker’de 2014 yılında özellikle iç hizmet eğitimi ve Temel İş Geliştirme, Satış ve
Pazarlama, Finans, Temel İş Geliştirme, Açık İnovasyon, Proje Yönetimi, Girişimcilik,
Öğrenen Örgütler, Liderlik, Temel İş Geliştirme, Yetenek Yönetimi konularını Üniversite
işbirliği çalışmaları kapsamında Erciyes Teknopark aracılığı eğitim programları yanı sıra Türk
Patent Enstitüsü ve Ticaret Odası temsilcileri tarafından Marka, Marka Tescili, konularında
uzmanlar tarafından eğitimler verilmekte olduğu ve yıllık eğitim takvimi kapsamında bütün
personele kendisini ilgilendiren konularda eğitim imkanı sağlandığı belirtildi.
Ayrıca; afetlerin önlenmesi, zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması konularında Sivil Savunma
Şefliği ekiplerince 30’ar kişiden oluşan guruplar halinde tüm çalışanlara yönelik Afet bilinci
eğitimi başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7252.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Yağışlar Sonu Ekili Alanlarda Hasar Tespit
Çalışmaları Yapıldı
Mayıs ayının son günlerinde Kayseri ve Yozgat bölgesinde etkili olan yağışlar sonrasında
bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışları ekili alandaki hububat ve mahsullerde hasara sebep
oldu.Özellikle yağışlar sonrası hububat dışında Pancar...
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Mayıs ayının son günlerinde Kayseri ve Yozgat bölgesinde etkili olan yağışlar sonrasında
bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışları ekili alandaki hububat ve mahsullerde hasara sebep
oldu.
Özellikle yağışlar sonrası hububat dışında Pancar ekili alanlarda zarar gören Yoğunhisar,
Yenikışla, Yapalak, Çatak, Akbenli Çiftliği, Apdilli, Çakmak, Başpınar, Sırçalı, Yamaçlı ve
Yiğitler bölgelerinde Kayseri Pancar Kooperatifi ekipleri incelemelerde bulundu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu
Üyelerinden Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla
Yalçın, Yönetim Kurulu üyesi Niğmetullah Sevim ile ziraatten sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Osman Canıtez, Çiftçi meclisi ve Çiftçi koordinatör Müdürü Kazım Duygulu’dan
oluşan heyet, yağışlardan hasar gören köyleri ziyaret ederek çiftçilere geçmiş olsun dileklerini
ileterek pancar ekicilerinin ekili alanlardaki pancarların zarar görüp görmediğini tespit
çalışmaları ve sonrasında yapılması gereken her türlü desteğe hazır olduklarını belirttiler.
Heyet adına açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Avni
Hokkaömeroğlu; 30 Mayıs ve 31 Mayıs günlerinde Bölgede İri taneli yağan dolu neticesinde
pancarların yapraklarında zarar olduğu, köklerin ise genellikle sağlam olup doludan zarar
görmediğinin gözlemlendiğini ve ziraat teşkilatının incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7253.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri Şeker'den, Bünyan'da Pancar Ekimi
Yapan Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Bünyan
ilçesindeki pancar ekimi yapılan çiftçilere ve Köy Muhtarlarına bilgilendirme toplantısı
yapıldı.Toplantının açılışında konuşan Kayseri Pancar ekicileri...
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Bünyan
ilçesindeki pancar ekimi yapılan çiftçilere ve Köy Muhtarlarına bilgilendirme toplantısı
yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay;
''Biz işimizi bütün yönetici ve personelimizle en iyi, en başarılı şekilde takip ediyoruz.
Bildiğiniz gibi zaman zaman bazı köylerimizde pancar ekimi törenlerinde, bazı köylerde çapa
günlerinde olmak üzere çiftçimizle her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz. Köy kahvelerine
gidiyoruz, tarlalarda kahvaltı yapıyoruz, çiftçilerimizin yer sofralarında yemeklerini yiyoruz,
sohbet ediyoruz. Bu tür faaliyetlerle bir araya gelerek çiftçinin sıkıntısını birebir hissetmeye
çalışıyoruz ki çözüm üretelim; hızlı çözüm üretelim, doğru çözüm üretelim gayreti
içerisindeyiz. Tabi bu arada pancar çiftçilerimizin ihtiyaçları da karşılanıyor. Ayrıca pancar
çapa dönemindeki zararlılarla mücadele konusunda Türkiye’de bu konuda en hızlı hareket
eden kuruluş Kayseri Şeker olmuştur. Bundan dolayı da gayretlerinden dolayı tüm ekibimizi
ve emeği geçenleri tebrik ediyorum'' dedi.
Çiftçi Bilgilendirme Toplantısına Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, AK Parti İlçe
Başkanı Savaş Gökçe, Kayseri Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker
Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özer ile yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli ve diğer idarecilerin yanı sıra Ziraat Odası Başkanı Hakkı
Paksoy, Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı H. Mehmet Özay ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7254.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Şehirler ticaretin ayak izlerinden doğmuştur
Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanlarında olan Prof. Dr. Şükrü Karatepe önceki gün
İlim Hikmet Vakfı’nda “Medeniyet ve Şehir” konulu sohbetinde sevenleri ile bir araya geldi.
Osmanlı’da, Avrupa’nın skolastik dönemlerine, Mısır, İslam medeniyeti ve şehirciliğinden
günümüze şehircilik ve medeniyet adına birçok konuyu kendisini dinelmeye gelen konukları
ile paylaştı. Prof. Karatepe sohbetinde şunları söyledi: “Şehrin içinde yaşadığımız için şehri
biliyoruz… Kalabalık nüfusun oturduğu yerlerdir şehir. Peki kalabalık nüfus olunca ne olur?
Bu kadar kalabalık insanı bir arada tutmak içinde organize etmek gerekir. Yani organize
olmuş bir nüfustur.”
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Aklınıza gelen hemen hemen her konuda bir tarzı, üslubu ve kendine özgü,
diğerlerinden ayrılan bir metodu olan bir yaşama biçimi demektir medeniyet
Ayrıca ekonomi ile yaşamımıza giren farklı melek dallarının oluşumları ve bunların
yaşmımıza katkıları, olumlu ve olumsuz yönde gelişim ve değişimi ile geçmişten günümüze
yaptığı şehir ve medeniyet yolculuğunda sözlerine şu şekilde devam etti: “Peki nüfus organize
olduğunda ne olur? Farklı meslekler meşrepler, faklı uğraşlar ortaya çıkıyor. Köyde oturan
insanlar, tarımla toprakla, hayvancılıkla… Birbirlerinin süreği olan meslekleri aynı anda
yaptıkları halde şehirde kalabalıklaştığı için ister istemez uzmanlaşıyorlar, iş bölümü
oluşuyor, kalabalık nüfusun ihtiyaçları fazla, şehir sadece kendi bünyesinde oturan insanların
ihtiyaçlarına göre değil kırdaki insanın da ihtiyacını karşılıyor. İşte kırda ki insan sağlık
ihtiyacını, eğitim ihtiyacını şehirden karşılıyor. Bunun ötesinde yine kültüre ve medeniyete
yöneliktir. Bu bakımdan şehir hem kendi ihtiyacını karşılayacak hem de kırsal alanlardaki
insanların ihtiyacını karşılayacak. Bu açıdan baktığımızda da şehrin-biz farkında değiliz amao kadar incelmiş ve kendi arasında organizasyonu var ki … bunu illa da bir devletin yapması,
bir yönetimin yapması gerekmiyor; o kendi kendine yapıyor. İşte bu nedenle bu
söylediklerimiz aynı zamanda da bir medeniyetin de alt yapısını oluşturuyor. Peki nedir diye
baktığımızda da medeniyet şu: Bir topluluğun bir cemaatin bir milletin-artık buna ne dersenizihtiyaçlarını karşılayan her konu da belli ölçülerde bir tez, üretim ortaya koyar. Aklınıza gelen
hemen hemen her konuda bir tarjı, üslubu ve kendine özgü, diğerlerinden ayrılan bir metodu
olan bir yaşama biçimi demektir medeniyet. Medeniyet faklıysa o medeniyetine gören
insanların öyle bir şey ki insan anlayışları farklı insan deyince her biri farklı bir şeyi tarif
ediyor. Tabiat anlayışı farklı . Her medeniyetin kendine göre bir tabiat anlayışı var. Bunu tarif
ediyor daha sonra insan ile tabiat arasında bir ilişki kuruyor. Sonra bir cemiyet anlayışı var
hemen ardından; o medeniyetin anlayış. Aklınıza gelen her şeyde bu anlayış farklı oluyor.
Yemede, içmede, giyinmede, eğitimde… Bütün temel ihtiyaçları bakımından farklı oluyor.”
Farklı dünya görüşü olan düşüncelerinde medeniyetleri farklı olacaktır
“”Medeniyet ölümde bile farklı oluyor. O ölümden sonra biriken varya … o kadar büyük bir
hazine ki medeniyet… Şimdi dolaşsak Hint mezarlarını, Katolik, Protestan
mezarlarını gezsek. İtalya’da Fransa’da Katoliklerin mezarlarına bakın birde Amerika’da
Katoliklerin mezarlarına bakın. Protestanların mezarlarının sade olduğunu ama Katoliklerin
mezarlarında üst üste taşarlın büyük haçların olduğunu görürsünüz. Protestanlar içe dönük

daha sade metotlar kullanırken; mesela Hz. İsa’nın Katolikler’de haşmetli ortaya çıkış halini
göreceksiniz. İşte en büyüğü Buenos Aires’te ki 70-80 metre yüksekliğinde Hz. İsa
heykelidir. Çünkü onun anlayışı o . O öyle idrak ediyor bu inancı. Katolik ile Protestanlık
arasındaki far da bu. Giyimlere bakıldığında Protestan, Otodoks papazlarının farklı
giyindiğini görüyorsunuz. Yani medeniyet dediğimiz şey bir topluluğun a’ dan z’ye bütün
ihtiyaçları ile ilgili fikri görüşü düşüncesi üslubu olan değişik yaşama biçimidir. İşte biz buna
İslam medeniyeti diyoruz. Zaten pek çok kültürden söz edildiği halde. Kayseri kültüründen
söz edilir. Konya kültüründen söz edilir. Ne bileyim Çerkes kültüründen söz edilir. Bölgesel
olarak, Yahyalı kültürü Erkilet kültüründen bile söz edilir. Ama medeniyet bu kadar basit
değildir. Ama biz Müslümanlar bir araya gelince ancak bir medeniyetten söz ediyoruz.
Demek ki Türkler daha çok savaş idare yönünü öne çıkarmış, diyelim Araplar düşünce
yönünü öne çıkarmış , Mısırda, Orta Asya’da farklı şekillerde medeniyetler ortaya çıkmıştır.
Bu kültür bakış açısının ürünüdür ve hatta bu kültür ana hatlarıyla parça parça mahalleye
kadar daralan ; daha önce Sahabiye mahallesinde oturanlarla Gültepe mahallesinde oturan
insanların hayat anlayışların beslenme biçimleri misafirleri ağırlama biçimleri hep farklı
olmuştur. Sözünü ettiğimiz bu bütünsel medeniyet kendini ancak şehirde gösterir. Şimdi bu
açıdan baktığımızda şehirlerin farklı olduğunu görüyoruz. Farklı dünya görüşü olan
düşüncelerinde medeniyetleri farklı olacaktır. Bu fark üzere baktığımızda büyükşehirlerimiz,
İslam şehirlerimiz; Şam, Bağdat, Basra, Medine, Mekke, Diyarbakır,Kahire, Kudüs, İsfahan,
Taşkent, Buhara … Bu şehirleri şöyle bir gezdiğimizde batı şehirlerinden farklı olduğunu
görürsünüz. Çünkü bu medeniyet farkından ortaya çıkıyor. Bu medeniyetin de her
merhalesinde ayrı bir medeniyet ortaya çıkıyor. ”
“Sokakları geniş yapın imar yaparken, yüklü iki deve yan yana geçsin.”
Söz konusu medeniyet ve şehircilik olunca Prof Dr. Şükrü Karatepe Efendimiz (SAV)
döneminde örneklerle muhabbetin kalitesini daha da arttırıyor. Peygamberimizin ticaret ve
şehircilik konusunda ashabına ifade ettikleri, şehrin gelişimi hususunda gayreti, ticaretin
önem arz ediyor oluşundaki değerlendirmelerinde şu ayrıntılara da değinmeden geçmiyor.
“Peygamber Efendimiz (sav) Medine’ye hicret ediyor, orası başkent oluyor. Başkent oluyor
devlet orda kuruluyot, Efendimiz Medine’nin imarını, ihyasını emir veriyor. Ama dikkat edin
günü şartları dikkate alınır. Ve diyor ki “Sokakları geniş yapın imar yaparken, yüklü iki deve
yan yana geçsin.”işte Pazar yerini mümkün olduğu kadar ortada yapın. Şehir dışından mal
getirenleri şehir dışında karşılamasınlar. Pazar yeri oraya gelsin. Şehirler ticaretin ayak
izlerinden doğmuştur. Ticaret varsa şehir var. Ticaret yoksa şehir yok. Ticaret geniş bir
kavramdır; İmalat, ithalat, ihracat… Tarım bunun dışında. Tarım şehirlerde yapılmıyor.
Tarımı köylüler yapıyor. Enteresandır tarım ürünlerinde rasyonel, insan ihtiyaçlarını
karşılayacak ürün olmazsa ticarette yeri yok. “Üzerinize güneş doğmadan kalkın. Rızkın
9/10’u ticarettedir. Güneş doğmadan kalmazsanız 1/10’u da şehre kaçar.”
“Bu Avrupalılar Akdeniz’de bir ceviz kabuğu bile yüzdüremez hale geldi.”
“Dönemin Avrupası ve kilise yönetimini yaşam ve de halk üzerinde etkisinin medeniyetin
altında standartlar ile olduğu dönemin demografik grafiğini paylaşan Prof. Karatepe,
Avrupalılar ile Osmanlı medeniyeti ve İslam tasavvurunun her kesimden insanın yaşamına
sirayet etmesi, her inançtan insanı kucaklayan idare anlayışının pozitif oluşundan bahsetti.
Değerlendirmelerinde kendisine yöneltilern soruları da cevaplayan Prof. Karatepe sohbetinde
daha sonra şu şekilde devam etti.İbn-i Haldun “Bu Avrupalılar Akdeniz’de bir ceviz kabuğu
bile yüzdüremez hale geldi.” Akdeniz’de bir şehirleri yok, medeniyetleri de yok haliyle.
Avrupa da çok yağmur olduğu için teknolojide olmadığı için birçok yer bataklıktı, dereler
ıslah edilmemişti. İşte insanlar o bataklıklar içinde yaşıyorlardı. O iklimde hiçbir zahire
yetişmiyor. Domestesde patatesde yetişmiyor. Bütün insanoğlu domatesle patatesi Amerikan
sonra yedi. O Avrupa kıtasında bunlar yoksa insanlar ne yer. İşte öyle bir yaşam var.
Müslümanlar Akdenizi hâkimiyetine alınca Avrupalılar boğuldu. Coğrafi keşiflerde böyle

oldu. Avrupa’da şehir kalelerden ibaretti. Asiller sınıfı var. Roma İmparatoırluğ8u
parçalanıyor. Bu topraklarda kilise hâkimiyeti, teşkilatı kuruluyor. Bu kalelerde asiller
oturuyor. Onun dışında köleler ve diğerleri var. Sonrada aşağıdan Müslümanlar sıkıştırıp,
şartların getirdiği ve bununla birlikte hareket başlıyor ve ticaret ortaya çıkıyor. Şehir ondan
sonra hareket ortaya çıktı.Şehirde her şey çok; şehirde din çok, mezhep çok, kültür çok, iş
çok. Müslüman şehirleri dışa açıktır. Yahudi tüccarlar, sanatkârlar, ermeni demirciler,
nalbantlar vardır. Değişik sınıflardan insanlar vardır.”
“Tek asilimiz vardır o da padişahtır”
“ Avrupa’da insan haklarının başlaması, demokratik hareketlerin başlaması, Haçlı
seferlerinden sonra Avrupalıların bizi tanıyıp da apışması ile ortaya çıkmıştır. Burjuva
sınıfının ortaya çıkmasından sonra şehircilik boyut kazanmıştır. Bunu anlatmadan da şehri
anlayamayız. O da ne? Asiller sınıfı mağrur. Bizde yok bu sınıf tabi. Bir tek asilimiz vardır o
da padişahtır, onun dışındakiler de hep vatandaştır.
Şehirlerde tüccar olup şehir sınıfı oluşuyor, sonra ticaret oluşup organize oluyorlar ticaret
odası kuruyorlar, sanayi odasını kuruyorlar, borsayı kuruyorlar sonra şehirler de meslekler
ortaya çıkıyor. Avukatlar baro kuruyor, hekimler hekimler odasını kuruyor. Daha sonra
belediyeler kuruyor. Avrupalılar hep bunu anlatırlar. ”
Haber: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7255.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Erdoğan, Müslümanlar için çok şey yaptı
Kayseri’de bir takım ziyaretler gerçekleştiren Fildişi Sahilleri’nden Şeyh Abdulaziz Sarba,
İlim Hikmet Vakfı’nda vakıf üyeleriyle bir süre sohbet etti. Sarba’ya Yakın zamanda Fildişili
Müslümanların Başbakan Erdoğan için ettiği duanın nedeni soruldu. Sarba ise bu soruya;
‘Erdoğan, Müslümanlar için çok şey yaptı’ cevabını verdi.
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Fildişi Sahilleri’nden Şeyh Abdulaziz Sarba, Muradiye Vakfı’nın misafiri olarak geldiği
Kayseri’de Fildişi Sahilleri’nden gelip Kayseri’de öğrenim gören öğrencilerin durumunu ve
yapılan İslami çalışmaları görmek ve bilgi alışverişinde bulunmak için bir takım ziyaretler
gerçekleştirdi. İlim Hikmet Vakfı’nı da ziyaret eden Sarba, burada vakıf üyeleriyle bir süre
sohbet etti. Vakıf üyeleri Fildişi Sahilleri ile ilgili merak ettikleri konuları Sarba’ya
yöneltirken, Sarba’da sorulan sorulara cevaplar verdi.
%70’i Müslüman olan ülkeyi, %40 gösteriyorlar
Sordukları sorularda ülkenin siyasi ve sosyal yapısını öğrenmek isteyen vakıf üyelerine,
Abdulaziz Sarba ülkesi hakkında bilgiler verdi. Sarba, verdiği bilgilerde ülke nüfusunun 24
milyon olduğunu ve Endülüs Emevileri döneminde İslam ile tanıştıklarını söyledi. Şuanda
Ülke nüfusunun %70’inin Müslüman olduğunu ancak Avrupa’nın bu oranı %40’larda
gösterdiğini kaydetti. Yönetim şeklinin ise Türkiye ile benzerlikler gösterdiğini kaydeden
Sarba, Cumhurbaşkanlarının Müslüman, başbakanlarının ise Hıristiyan olduğunun bilgisini

verdi. Resmi dillerinin Fransızca olduğunun bilgisinin veren Sarba, bunun yanında 50’nin
üzerinde konuştukları kabile dillerinin olduğunu aktardı.
“Erdoğan Müslümanlar için çok şey yaptı”
Sarba, diğer Afrika ülkelerinde yaşanan iç çatışmaların kendi ülkelerinde yaşanmadığını
söyleyerek; “15 yıl önce çatışma dönemi sona erdi. Şuanda hiç kimse çatışma halinde değil”
ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kendi ülkelerinde nasıl göründüğü sorusuna olumlu cevaplar
veren ve özellikle Başbakan Erdoğan’ın Müslümanlar için çok şey yaptığını belirterek;
“Türkiye’nin İslam coğrafyasının liderliğine geçmesi gerekiyor. Afrikalılar, Türkiye’deki
Müslümanlardan çok memnun. Fildişi Sahilleri’nde kılık kıyafet üzerinden insanların dini
ölçülüyor. Türkiye’de böyle değil” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7256.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Nesrin Boysan Anaokulu, Avrupalı proje
ortaklarını ağırladı
Nesrin Boysan Anaokulu Koordinatörlüğü’nde gerçekleşen, “ ‘Dünyanın Geri Dönüşümü
Yok’ Ekolojik Çocuklar ve Ekolojik Aileler” projesi kapsamında Türkiye ile birlikte proje
ortakları olan Litvanya, Bulgaristan, İtalya ve Polonya’dan gelen misafirlerini ağırladı.
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Nesrin Boysan Anaokulu Koordinatörlüğü’nde gerçekleşen, Proje Ortaklığını Türkiye ile
birlikte Litvanya, Bulgaristan, İtalya ve Polonya’nın yaptığı ve Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nda yürütülmekte olan Comenius Programı
kapsamında “Dünyanın Geri Dönüşümü Yok” Ekolojik Çocuklar ve Ekolojik Aileler’
projesinin son toplantısı Talas’ta yapıldı. 26-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen
programla ilgili bilgi veren Nesrin Boysan Anaokulu Müdürü Ümit Kapdan; “İlçemizin,
şehrimizin, tarihi ve kültürel özelliklerini taşıyan mekânlarını gezen proje ortaklarımız güzel
bir gün geçirdiler. Kültürüyle ve tarihiyle iç içe yaşayan bir toplum olduğumuzu ve bu
özelliğin çok hoşlarına gittiğini belirttiler.Projemizde geri dönüşüm bilincini okul öncesi
çağlarda çocuklarımıza vermeye çalışarak ileriki yıllarda bu bilinçle yetişmeleri amaçlandı.
Bu kapsamda başarılı bir proje yürütüldü. Velilerimiz de çocuklarımızla birlikte bu projede
bizim yanımızda oldular. Projemizde emeği geçen başta minik öğrencilerimize, değerli
velilerimize, tüm okul personelimize ve proje ortaklarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde
konuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7257.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

İstatistiklerle Çevre
Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde, günün önemine atfen özel
yayınlar çıkarmaktadır. Dünya Çevre Günü’ne özel hazırlanan bu bülten ile Kurumumuz
tarafından üretilen çevre istatistiklerinin özeti sunulmaktadır.
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Toplam seragazı emisyonunda artış gözlendi
CO2 (karbondioksit) eşdeğeri olarak 2012 yılı toplam seragazı emisyonunun 1990 yılına göre
%133,4 artış göstererek 439,9 milyon ton olduğu tahmin edildi. 2012 yılı için kişi başı
CO2 eşdeğer emisyonu 5,9 ton/kişi, seragazı emisyonu yoğunluğu ise 0,31 kg CO2 eşd./GSYH
(TL) olarak hesaplandı.
Su kaynaklarından 14,3 milyar m3 su çekildi
Belediye ve köylerde içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak ve imalat sanayi
işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından
ise kullanılmak amacıyla 2012 yılında su kaynaklarından 14,3 milyar m3 su çekildi. Çekilen
suyun %52,1’i denizden, %18’i barajdan, %15’i kuyudan, %11,9’u kaynaktan, %3’ü diğer su
kaynaklarından çekildi.
Su kaynaklarından çekilen toplam suyun %34,6’sının belediyeler, %44,8’inin termik
santraller, %11,7’sinin imalat sanayi işyerleri, %7,3’ünün köyler, %0,8’inin OSB’ler ve
%0,8’inin maden işletmeleri tarafından çekildiği belirlendi.
Nüfusun %98’ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi
Belediye nüfusunun %98,3’üne, köy nüfusunun ise %98,4’üne içme ve kullanma suyu
şebekesi ile hizmet verildiği tespit edildi.
Atıksuların %77’si denize deşarj edildi
Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri
tarafından 2012 yılında doğrudan alıcı ortamlara 12 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Alıcı
ortamlara deşarj edilen atıksuyun %77,1’i denize, %18,6’sı akarsuya, %4,3’ü diğer alıcı
ortamlara deşarj edildi.
Toplam atıksuyun %52,3’ünün termik santraller, %32,4’ünün belediyeler, %11,2’sinin imalat
sanayi işyerleri, %1,6’sının köyler, %1,7’sinin OSB’ler ve %0,8’inin maden işletmeleri
tarafından deşarj edildiği belirlendi.
Nüfusun %84’üne atıksu toplama hizmeti verildi
Belediye nüfusunun %92’sine, köy nüfusunun ise %39’una kanalizasyon şebekesi ile hizmet
verildi. Belediye nüfusunun %68’i, köy nüfusunun ise %11’i olmak üzere toplam nüfusun
%59’unun atıksularının arıtıldığı tespit edildi.
Toplam 4,1 milyon ton tehlikeli atık oluştu
İmalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve
sağlık kuruluşları tarafından 4,1 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 986 milyon ton atık
yaratıldı. Toplam atığın 947 milyon tonunu, tehlikeli atığın ise 3,2 milyon tonunu madencilik
sektöründen kaynaklanan dekapaj malzemesi ve pasa atıklarının oluşturduğu tespit edildi.
Belediye nüfusunun %99’una atık toplama hizmeti verildi

Belediyelerin 2894’ünün atık toplama hizmeti verdiği, 56 belediyede ise atıkların
toplanmadığı belirlendi. Belediyelerde toplanan 25,8 milyon ton atığın, %37,8'i belediye
çöplüklerine dökülürken, %60,5’i düzenli depolama sahaları veya kompost tesislerine
gönderildi
ve
%1,7’si
diğer
yöntemler
ile
bertaraf
edildi.
Sağlık kuruluşlarında 69 bin ton tıbbi atık toplandı
Üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, doğum hastaneleri
ve klinikleri ile askeri hastaneler ve kliniklerinde 2012 yılında 69 bin ton tıbbi atık toplandığı
belirlendi. Toplam tıbbi atığın; %16,3’ü sterilize edilerek, %1,4’ü sterilize edilmeden belediye
çöplüğünde, %46’sı sterilize edilerek, %28’i sterilize edilmeden düzenli depolama sahasında,
%8,3’ü ise yakma tesisinde bertaraf edildi.
Toplam 672 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu
Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli ve lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da
belediyeler adına işletilen 83’ü atık bertaraf tesisi ve 589’u geri kazanım tesisi olmak üzere,
toplam 672 tesis 2012 yılında faaliyet gösterdi. Düzenli depolama tesislerinde 24 milyon ton,
yakma tesislerinde 50 bin ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesislerinde 10 milyon ton
atık geri kazanıldı.
Toplam çevresel harcamalar 17,6 milyar TL olarak gerçekleşti
Toplam çevresel harcamalar 2012 yılında 17,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevresel
harcamaların %73,1’inin kamu sektörü, %26,9’unun iş sektörü tarafından gerçekleştirildiği
belirlendi. Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı ise %1,24
olarak hesaplandı.
Çevresel vergiler 59,3 milyar TL olarak tahakkuk etti
Toplam çevresel vergi tahakkuku 2012 yılında 59,3 milyar TL olarak tespit edildi. Çevresel
vergilerin %67'sini enerji vergileri, %31’ini ulaştırma vergileri, %2'sini ise kaynak ve kirlilik
vergileri oluşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7258.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Taha Akyol'dan Sakık'a tarih dersi
SIRRI SAKIK TARİH BİLMİYOR Sırrı Sakık ayrıca şehrin merkezindeki Şehit Pilotlar
Anıtı'nı da yıktıracağını belirtti. Hürriyet yazarı Taha Akyol'dan Sakık'a tarih dersi eşliğinde
bir tepki geldi. Buna göre söz konusu Şehit Pilotlar Anıtı, Sırrı Sakık'ın sandığı gibi
Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Ağrı isyanlarıyla ilgili bir anıt değildi. İşte Akyol'un
yazısındaki o bölüm; KİM BU ŞEHİTLER?
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Türkiye ile İran arasında, Atatürk'le Rıza Şah arasında kurulan dostluk, 1939'da da devam
ediyor. İran'daki bir törene katılmak üzere Türkiye pervaneli uçaklardan oluşan bir filo
gönderiyor. Dönüş yolunda, 29 Nisan 1939'da fırtınaya kapılan uçaklardan ikisi düşüyor, 2
pilot şehit oluyor. Cenazeleri Türkiye'ye getirilerek Ağrı Şehitliği'ne defnediliyor.

Fethi Sülker: 2. Teyyare Alayı, 28. Bölük Komutanlığı, Makinist Astsubay
Sıddık Uyar: 44. Bölük Komutanlığı, Sivil Makinist.
Sakık ise bu pilotların Ağrı isyanında Kürtleri bombaladığını, öldürdüğünü söylüyor. Halbuki
Ağrı isyanları 1926 - 30 arasındadır. 1939'da hiçbir olay yoktur.
KAZIM KARABEKİR VAKFI'NDAN TEPKİ
Öte yandan Sırrı Sakık'a bir tepki de Kazım Karabekir Vakfı'ndan geldi. Vakfın yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ağrı'da Kazım Karabekir adının yer aldığı mahalle, cadde ve bazı sokakların ismini
değiştireceklerini söyleyen şahıs, bugün varlığını ve bulunduğu coğrafyanın imkanlarını rahat
ve özgürce kullanabiliyorsa bunun nedenlerini görmek için tarihe bir dönüp bakması ve
buradan çok şey öğrenmesi gerekmektedir. Birinci Dünya Savaşı sonunda ABD; Ermenistan
ve Gürcistan'da çok sayıda çocuğu talim terbiye adı altında himaye ederken, Osmanlı
coğrafyasındaki İslam ahalisinin de çocuklarını bunlar arasına katarak din ve milliyetlerini
kaybettirmiş, Hristiyan isimlerle vaftiz ettirmiştir.
"ÇOCUKLARA OKULLAR KURSLAR AÇTIRIP, MESLEK SAHİBİ YAPTIRDI"
1919-23 yılları arasında Doğu'da bulunan Kazım Karabekir ise Ermeni zulmüne uğrayan
ahalinin yetim ve kimsesiz 6 bin evladını himaye ederek kolordusunun imkanlarını seferber
etmiş ve bu çocuklara baba şefkati ile sahip çıkarak onları yok olmaktan kurtarmıştır. Bu
çocukların eğitim ve öğrenimi için Erzurum ve Sarıkamış'ta okullar ve kurslar açtırmış, her
birini meslek sahibi yapmıştır.
"KAZIM KARABEKİR 6 BİN ÇOCUĞUN BABASIDIR"
Görevi gereği Çanakkale Savaşı gibi Türk tarihi açısından eşsiz öneme sahip birçok noktada
mücadele vermiş ve başarılara imza atmış olan Kazım Karabekir, hayatının önemli başarısı
olarak ise savaş meydanlarını değil, bu çocuklarla geçirdiği zamanı işaret ederek, 'Hayatımda
bana zevk veren hayli başarılarım vardır. En zevklisi, binlerce bakımsız çocuğun hayat ve
geleceğini kurtarmış olmamdır' demiştir. Ağrı'da ismi silinmek istenen Kazım Karabekir, işte
bu 6 bin çocuğun babası olan kişidir.
"BUNA SIRRI SAKIK GİBİLER KARAR VEREMEZ"
Kazım Karabekir, 1918 ve 1919'da Erzincan, Erzurum, Kars ve ötesini Rus işgalinden
kurtarmış, Sarıkamış, Kars, Ardahan, Iğdır ve Artvin'i vatan topraklarına yeniden katarak
bugünkü Doğu sınırlarımızı oluşturan Gümrü, Kars ve Moskova anlaşmalarına imza atan
kişidir. Onun adı doğu illerimizin coğrafya ve ruhuyla örtüşmüyorsa kimin adı örtüşüyordur?
Kazım Karabekir'in Doğu illerimizde bir utanç abidesi mi yoksa övünç abidesi mi olduğuna
Sakık gibiler değil, Doğu'nun vefakar insanı karar verir.
"CİHAN YIKILSA TÜRK YIKILMAZ"
Kazım Karabekir'in ismini levhalardan silebilirsiniz ancak Doğu'nun gerçek insanının
gönüllerindeki ismine dokunamazsınız. Bu topraklarda Kazım Karabekir, Mustafa Kemal
Atatürk gibi isimler, Türk insanının kalbine adını altın harflerle nakşetmiş, kahramanlıklarıyla
bir milletin umut ışığı olmuştur. Bu millet, daha nice Karabekir'ler ve Atatürk'ler yetiştirecek
büyük bir cevhere sahiptir. Bu cevheri, iki levhayı kaldırarak yok edebileceğini kimse
düşünmesin. Ve unutmayın ki, 'Cihan yıkılsa Türk yılmaz"

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7259.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Türk Dünyası'nın zirvesi Bodrum'da
2009 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında imzalanan Nahçıvan
Anlaşması'yla uluslararası bir örgüt olarak kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Konseyi'nin (Türk Konseyi) 4. Zirvesi bu yıl Bodrum Türkbükü'ndeydi. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, zirvede Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov,
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ile toplantı dışı ikili görüşmelerde bulundu.
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SOMUT ADIMLAR ATILACAK
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bodrum Hilton Türkbükü Hotel'deki
görüşmelerde enerji, ulaştırma ve kültür alanlarındaki iş birliğinde somut adımlar atılması
kararlaştırıldı. Görüşmeler, Cumhurbaşkanı Gül'ün konukları onuruna vereceği akşam
yemeğinden önce gerçekleştirildi.
İLK KEZ KATILDI
Öte yandan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, bu yıl dördüncüsü yapılan
zirveye ilk defa katıldı. Berdimuhamedov'un zirveye Türkiye'de düzenlendiği için katıldığı
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7260.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

5 Haziran Dünya Çevre Gününde
Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı ilkbahar dönemi fidan dikim
çalışmalarının devam ettiğini ve bugün yapılan çalışma ile Mimarsinan Organize Sanayi
Bölgesi ile Malatya yolu üzerinde oluşturulan yeşil kuşak...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2014 yılı ilkbahar dönemi fidan dikim

çalışmalarının devam ettiğini ve bugün yapılan çalışma ile Mimarsinan Organize Sanayi
Bölgesi ile Malatya yolu üzerinde oluşturulan yeşil kuşak alanında olmak üzere iki ayrı alanda
toplam 1200 fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Mimarsinan Bölgesi Organize Sanayi ile
Malatya yolu üzerinde boyları birer metrenin üzerinde olan çam fidanların dikiminin
gerçekleştirildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Ağaçlandırma çalışması ile
sistemli, düzenli ve koordineli bir yeşil alan oluşturuyoruz. Bölge bölge yapılan
ağaçlandırmalar sonucunda bölgelerde küçük orman alanları oluşturulmuş olunacaktır. Bu
alanlarda daha sonra spor alanlarına dönüştürülerek doğa yürüyüşleri haline getirilecektir. Bu
sistemli çalışmamızın sonuçlarını önümüzdeki yıldan itibaren daha iyi göreceğiz. Ayrıca iş
merkezlerin çevresi ile şehre giriş ve çıkış güzergâhlarında yeşil kuşak alanları oluşturuyoruz.
Bugün yaptığımız çalışma bunlara iyi bir örnektir. Hem Mimarsinan organize Sanayi
bölgesinde hem de Malatya yolunda yeşil alanlar oluşturduk. Bu alanlarda öncelikle
ağaçlandırma alanı olarak gerekli düzenleme yapılarak ilk etapta 1.200 fidan dikimi bölge
halkının katılımı ile gerçekleştirildi“ dedi.Mimarsinan Bölgesine mevkisine çevresi ile
bütünlük sağlayan ve doğasını bozmayan bir metre uzunluğunda çam fidanları dikildiğini
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, dikilen tüm fidanların bakım ve sulanmasının
belediye ait olduğunu ancak korunması ve kollanması açısından mahalleliye zimmetlendiğini
sözlerine ekledi.Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen ise 5 Haziran Dünya Çevre
günü münasebeti ile düzenlenen etkinlik çerçevesinde Mimarsinan Bölgesinde Organize
sanayi alanında ağaçlandırma çalışması başlattıklarını ve bu bölgenin yeşile bürüneceğini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7261.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri'de Sokak Ortasında Bir Ceset Bulundu
Kayseri'de bir kişi, sokakta boğazı kesilmiş, kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak
bulundu.Alınan bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 251'inci sokakta duvar
dibinde bir kişinin hareketsiz yattığını polise haber verdi....
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Kayseri'de bir kişi, sokakta boğazı kesilmiş, kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak
bulundu. Alınan bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 251'inci sokakta duvar
dibinde bir kişinin hareketsiz yattığını polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, duvar
dibinde hareketsiz yatan kişinin, boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.Cesedin
kimliğini belirlemek için yapılan çalışmalar sonucu ise ölen kişinin H.K. olduğu ve Melikgazi
ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesinde kahve işlettiği bilgisine ulaşıldı.H.K'nin cenazesi, morga
kaldırılınken, emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, cinayeti işleyen kişi ya da
kişileri ise her yerde aranıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7262.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri’de
Geleneksel
Çocuk
Yarışmasının Finali Yapıldı

Oyunları

Kayseri’de, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı okullararası geleneksel çocuk oyunları finali
yapılırken, oyunlarda dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.Kadir Has Kongre
Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç,...
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Kayseri’de, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı okullararası geleneksel çocuk oyunları finali
yapılırken, oyunlarda dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.
Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, İl
Milli Eğitim Şube Müdürü Namık Kavraal, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Geleneksel
çocuk oyunları finalinde öğrenciler mendil kapmaca, tombik, yağ satarım gibi oyunlar oynadı.
Başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Namık Kavraal, “Bugün Kayserimizde ilk kez düzenlediğimiz geleneksel çocuk
oyunları ve zeka oyunlarını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu faaliyetteki amacımız
unutulmaya yüz tutmuş olan oyunları çocuklarımızla buluşturmak. İnşallah bu oyunlar bundan
sonra geleneksel hale gelecek. Bu gibi faaliyetlerle daha yapıcı, kendi arkadaşlarını seçebilen,
ekip mücadelesi yapabilen öğrenciler yetiştirmeyi arzuluyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7262.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Bedensel Engellibasketbol Takımı’ndan Vali
Düzgün’e Teşekkür Ziyareti
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’ne yükselen Kayseri Bedensel Engelliler
Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri ve oyuncuları, desteklerinden dolayı Vali Orhan
Düzgün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.Vali Düzgün, kabulde yaptığı...
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’ne yükselen Kayseri Bedensel Engelliler
Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri ve oyuncuları, desteklerinden dolayı Vali Orhan
Düzgün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Vali Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada, yönetim ve takım oyuncularının ziyaretinden
dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Öncelikle Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik
ve Spor Kulübümüzün 1. Lige yükselmesi bizleri çok mutlu etti. Organizasyonun Kayseri’de
yapılmasını hem spor adına hem de Kayseri’nin tanıtımı adına çok anlamlı buluyorum.
Bundan sonra da takımın başarısının giderek artmasını arzu ediyorum” dedi.
Kayseri Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ise Vali Düzgün’e
desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Kayseri’de gerçekleştirilen bu organizasyon bugüne
kadar yapılan tekerlekli sandalye basketbol play-of organizasyonların en iyisi diye
düşünüyorum. Sayın Valimizin destekleri için yönetim ve sporcularımızla beraber kendisine
özellikle teşekkür etmek istedik” diye konuştu.
Vali Düzgün, başarılarından dolayı sporculara çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7263.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Pınarbaşı Ve Sarızlı Hacı Adaylarına Seminer
Verildi
Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinden bu yıl Hacc'a gidecek Hacı adayları için haccı daha iyi
anlaması ve öğrenmesi amacıyla, Kayseri İl Müftülüğünün organize ettiği Hac Eğitim
Semineri Pınarbaşı Merkez Karslı Camii'nde yapıldı.2...
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Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinden bu yıl Hacc'a gidecek Hacı adayları için haccı daha iyi
anlaması ve öğrenmesi amacıyla, Kayseri İl Müftülüğünün organize ettiği Hac Eğitim
Semineri Pınarbaşı Merkez Karslı Camii'nde yapıldı.
2 gün süren Seminere, Kayseri İl Müftü yardımcıları Mustafa Açıkalın, Galip Koçer, Bünyan
İlçe Müftüsü Lokman Arslan, Talas Müftüsü Turgut Erhan, Pınarbaşı Müftüsü Reşat Üstün,
Vaize Cansever Dokuz katıldı.
Seminerde Haccın Hikmetleri konusunda Hacı adaylarını bilgilendiren İl müftü Yardımcısı
Mustafa Açıkalın Hacı adaylarına yaptığı konuşmada “Hac ibadetinin temel gayesi ve
hikmetlerinden biri insanların Allah'ın emri gereğince yurtlarını, ailelerini ve dostlarını,
mallarını terk etmeye, bazı arzularına karşı koyup sıkıntıları göğüslemeye hazır olduklarını
göstermeleridir” dedi.
Sinevizyon eşliğinde sunum yapan Pınarbaşı ilçe Müftüsü Reşat Üstün Haccın eda edileceği
yerleri tanıttı. İhrama girme, Haccın çeşitleri, niyetleri, Arafat vakfesi, Müzdelife ve Mina
vakfesi gibi Haccın edasındaki merhaleleri tanıttı.

Talas Müftüsü Turgut Erhan ise Hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci
konusunda Hacı adaylarını bilgilendirdi.
Vaize Cansever Dokuz da Hacda Kadınlar konusunda kadın Hacı adayların durumları
hakkında bilgi verdi.
Müftülerce Verilen seminerde, yazılı ve görüntülü materyaller eşliğinde Hacı adaylarına Hac
ibadeti ile ilgili dini bilgiler, Hac ibadetinin yapıldığı mekânları tanıtıcı bilgiler, Hac ibadeti
sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler verildi.
Seminer yapılan duanın ardından son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7265.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kerküklü Ülkücüler, Dualarla Anıldı
Kayseri Taş Medreseli Ülkücüler, 1979 yılında hayatını kaybeden Kerküklü ülkücüleri,
saldırıya uğradıkları Mithatpaşa mahallesindeki evin önünde dualarla andı.12 Eylül öncesinin
sancılı dönemlerinde Devlet Mimarlık Mühendislik...
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Kayseri Taş Medreseli Ülkücüler, 1979 yılında hayatını kaybeden Kerküklü ülkücüleri,
saldırıya uğradıkları Mithatpaşa mahallesindeki evin önünde dualarla andı.
12 Eylül öncesinin sancılı dönemlerinde Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi öğrencisi
Kerküklü Mahmut Sait ve Turhan Selahaddin pusuda hayatını kaybetmişti. 35 yıl önce
hayatını kaybeden Kerküklü ülkücüler için Mithatpaşa mahallesindeki evin önünde dualarla
anıldı. Kabirlerinin Kerkük’te bulunması nedeniyle anma etkinliklerini hayatlarını
kaybettikleri Mithatpaşa mahallesindeki evin önünde yaptıklarını belirten Kayseri Taş
Medreseli Ülkücüler Temsilcisi M. Gazi Gülmez, “Şehitlerimiz her daim kalbimizde yaşıyor
ve yaşayacaktır, Kerkük’ten Kayseri’ye gelerek okuma aşkıyla yanan Mahmut Sait ve Turhan
Selahaddin, komünistler tarafından yapılan bir baskın sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. Biz
ülke sevdalıları, her daim şehadet şerbeti içen ülkücü şehit dava arkadaşlarımızı anacak ve
onların Kayseri’deki yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7266.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kayseri'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Kuvvetli esen rüzgar
ve zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle pek çok mahallede ağaçlar devrildi, elektrik
telleri koptu. Fırtınanın etkili olduğu zamanlarda, vatandaşlar...
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Kayseri'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli esen rüzgar ve zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle pek çok mahallede ağaçlar
devrildi, elektrik telleri koptu. Fırtınanın etkili olduğu zamanlarda, vatandaşlar yollarda
yürümekte zorluk çekerken, zaman zaman da gökyüzünü toz bulutu kapladı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin, Meteorolojik
Değerlendirme ve Uyarı açıklamasına göre, Bölgemiz bugün (Perşembe) Orta Akdeniz
üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.
Rüzgarın; Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli
(10-60 km/saat), Kayseri ve Sivas çevrelerinde zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde
eseceği, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği, Perşembe günü öğle saatlerinden sonra hafif
olarak başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, hafta sonu yer yer kuvvetli
(20-40 kg/m) olacağı, sıcaklığın yağışla birlikte Cuma gününden itibaren hissedilir derecede
(5-7 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve
direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, sel, yerel dolu yağışı, su baskını, yıldırım gibi)
karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7267.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Türkiye Bilimler Akademisi'nden Agü'ye 2
Ödül Birden
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Vehbi Çağrı Güngör ile Yrd.
Doç. Dr. Hümeyra Çağlayan Öztürk, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2013 yılı
‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (GEBİP)...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Vehbi Çağrı Güngör ile Yrd.
Doç. Dr. Hümeyra Çağlayan Öztürk, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2013 yılı
‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (GEBİP) layık görüldü.
Tüm bilim alanlarında araştırmayı özendirmeyi, gençleri bilim ve araştırma alanına
yöneltmeyi ve bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım
etmek amacıyla kurulan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ‘Üstün Başarılı Genç Bilim
İnsanı Ödülleri (GEBİP) açıklandı.
Buna göre, AGÜ öğretim üyelerinden Bilgisayar Mühendisliği alanında yaptığı çalışmalarla
Doç. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında yaptığı çalışmalarla
Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Çağlayan Öztürk, 2013 ‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne
(GEBİP) layık görüldü.
AGÜ’lü genç bilim insanlarına, araştırmalarını desteklemek amacıyla üç yıl süreyle yılda 20
bin TL destek verilecek.
GEBİP 2013 yılı uygulamasında Doğa, Mühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanında
başarılı çalışmaları bulunan bilim insanlarına ödülleri, 23 Haziran 2014’te Ankara’da
düzenlenecek olan törenle verilecek.
GEBİP, uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını,
araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç
bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla düzenleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7268.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

İbrahim Tennuri Hazretleri’ni Anma Törenleri
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri
İbrahim Tennuri Hazretlerini Anma Etkinliği'nin bu yıl da 06 Haziran ve 08 Haziran 2014
tarihinde yapılacak iki ayrı programla gerçekleştirileceğini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri
İbrahim Tennuri Hazretlerini Anma Etkinliği'nin bu yıl da 06 Haziran ve 08 Haziran 2014
tarihinde yapılacak iki ayrı programla gerçekleştirileceğini söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak ilçe halkının sosyal, kültürel ve eğitimsel ihtiyaçlarını da göz
önünde bulundurduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi ilçesinin değer ve
kültürel varlığına sahip çıkılması konusunda birçok etkinlik yerine getiriyoruz. Toplumu bir
arada tutan ve barış içerisinde birlikte paylaşmaya yönelik yaşam tarzlarını geliştirmek ve
gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile bölgesel, yöresel hatta mahalli gelenek, görenek ve
kültür birikimlerine de sahip çıkıyoruz. Mimarsinan’ı Anma ve Evliyalar Günü, İbrahim
Tennuri Hazretlerini anma günü etkinlikleri ile değerlerimizi ve zenginliklerimizi yöre halkı
ile paylaşıyor ve gelecek kuşaklara mirasımız olarak aktarıyoruz“ dedi.

İbrahim Tennuri Hazretlerini Anma etkinliğini iki ayrı günde gerçekleştireceklerini ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, 06 Haziran 2014 Cuma günü saat: 12:00’de İbrahim Tennuri
(Şeyh) Camisinde mevlit okutulacağını, 08 Haziran 2014 Pazar günü saat:11.30’da ise
Hisarcık Fatih Parkında Pilav Şenliği yapılacağını kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, İbrahim Tennuri Hazretlerini anma etkinliklerinde aşure ile pilav
ikramına tüm halkımızın davetli olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7269.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde Görev
Dağılımı Yapıldı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 30 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 18. Olağan Genel
Kurulunda seçilen Metin Kösedağ başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak
görev dağılımını gerçekleştirdi.Görev dağılımı şöyle;...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 30 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 18. Olağan Genel
Kurulunda seçilen Metin Kösedağ başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak
görev dağılımını gerçekleştirdi.
Görev dağılımı şöyle; Başkan Metin Kösedağ, Başkan Vekili Doğan Havur, Başkan
Yardımcısı Demet Öztürk, Başkan Yardımcısı Mustafa Duran, Genel Sekreter Faruk
Aydemir, Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Kan, Genel Sayman Ahmet Şan, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa Gürbüz, Halil İbrahim Karadavut, Orhan Canbulatel, Emre Şapçı, Hacı Ali
Kürşat Açıkgöz, Ferhat Yağmur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7270.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Gülen Yüzler'e Rekor Başvuru
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Gülen
Yüzler'de yeni dönem heyecanı başladı.Gülen Yüzler her yıl olduğu gibi bu yıl da
öğrencilerini sınavla belirliyor. Bu amaçla yapılan seviye...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Gülen
Yüzler'de yeni dönem heyecanı başladı.
Gülen Yüzler her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerini sınavla belirliyor. Bu amaçla yapılan
seviye belirleme sınavına rekor başvuru yapıldı. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılının sonuna
gelinmesiyle, gelecek yıl Gülen Yüzler tesislerinde eğitim almak isteyen 6 bin 953 genç
seviye belirleme sınavına katıldı.
Gülen Yüzler Projesinin en fazla ilgi gördüğü bu yılda sınavlar Cumartesi ve Pazar seansları
olmak üzere iki güne yayılarak yapıldı. Öğrenci velileri ise sınav sonuna kadar tesis
bahçesinde çocuklarının başarısı için dua etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7271.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Afganistan’da Ölen Türk İşçinin Cenazesi
Memleketinde
Afganistan’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kayserili işçi Halil Gül’ün
cenazesi memleketi Bünyan’a getirildi.Afganistan’da 4 gün önce meydana gelen patlamada
hayatını kaybeden 3 Türk işçiden Halil Gül’ün cenazesi memleketi...
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Afganistan’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kayserili işçi Halil Gül’ün
cenazesi memleketi Bünyan’a getirildi.
Afganistan’da 4 gün önce meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 Türk işçiden Halil
Gül’ün cenazesi memleketi Bünyan’a getirildi. Halil Gül’ün evinde toplanan yakınları
gözyaşlarını tutamazken, annesi Şerife Gül ve eşi Gülsen Gül ağıtlar yaktı.
Hayatını kaybeden Gül, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa
verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7272.html
Erişim Tarihi: 06.06.2014

Kayseri Şeker Yöneticileri, İl Emniyet
Müdürünü Ziyaret Ettiler
Mayıs ayı son haftasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan İbrahim Kulular’ı
Kayseri Şeker Yöneticileri ziyaret etti.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğündeki ziyarete, Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin...
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Mayıs ayı son haftasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan İbrahim Kulular’ı
Kayseri Şeker Yöneticileri ziyaret etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğündeki ziyarete, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,
Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş ve Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7273.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Kayseri Erciyesspor'dan 'Bülent Korkmaz'
haberine yalanlama
Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Kaan Savruk, bugün bazı internet sitelerinde yer
alan ''Kayseri Erciyesspor, Bülent Korkmaz'la anlaştı'' şeklindeki haberlerin doğru olmadığını
bildirdi.
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Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Kaan Savruk, bugün bazı internet sitelerinde yer
alan ''Kayseri Erciyesspor, Bülent Korkmaz'la anlaştı'' şeklindeki haberlerin doğru olmadığını
bildirdi.
Mavi-siyahlı kulübün basın sözcüsü Kan Savruk, başkan Ziya Eren ve arkadaşlarının takımın
başına geçecek hoca ile ilgili görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, "Bülent hoca da
onlardan birisi olabilir ama anlaşma diye bir şey yok. Şu an itibarıyla resmi anlamda hiçbir

hocayla, antrenörle anlaşmış değiliz. Görüşmelerimiz sürüyor. Görüşmeler neticesinde
anlaşma sağlandığı takdirde, bunu kamuoyuyla da paylaşacağız'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7274.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Fırtına Nedeniyle 32 Ağaç Devrildi
Kayseri'de saatteki hızı zaman zaman 85 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle kent merkezi ve
çevresindeki sayfiye yerlerinde ağaçların bir bölümü kökünden söküldü veya gövdesinden
kırıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı...
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Kayseri'de saatteki hızı zaman zaman 85 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle kent merkezi ve
çevresindeki sayfiye yerlerinde ağaçların bir bölümü kökünden söküldü veya gövdesinden
kırıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fırtına nedeniyle
kentin birçok yerinde devrilen ağaçlar trafiği aksatırken, bazı ağaçların da dallarının
kırıldığını bildirdi.
Fırtınanın, Kıranardı, Hisarcık, Gesi ve Turan gibi yüksek bölgelerdeki sayfiye evlerinin
bahçesindeki meyve ağaçlarına da zarar verdiğini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç,
bugün de bölgede kuvvetli yağış beklendiğini ve hava sıcaklığında 8-10 derecelik düşüş
görüleceğini bunun için vatandaşları dolu yağışı ve yıldırıma karşı uyardığını belirtti.
Aşırı yağışlarda olabilecek sel sularına karşın Melikgazi ilçesinde beton kanallar
oluşturduklarını ve bunların her zaman temiz ve açık bulundurduklarını ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Melikgazi Belediyesi olarak aşırı yağışlara karşın Erciyes Dağı yönünden gelecek sel
sularına karşın doğal oluşan taşkın su kanallarını beton kanal yaparak güvenli ve açık hale
getirdik. Bu kanallar her zaman açık ve temiz durumdadır. Bu nedeni ile aşırı yağışlarda
tedbirlerimiz alınmıştır. Dün saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına sebebi ile ilçe sınırları
içerisinde 32 ağaç yerinde devrilmiştir. Bu ağaçların hemen yerine yenisi dikilecektir. 32 ağaç
için yine aynı cins ve büyük ağaç dikilecektir. Çevre ve doğa dostu belediye olarak halkın da
katılımı ile her yıl birlerce fidanı toprak ile buluşturarak geleceğe temiz ve yeşil bir çevre
bırakmak için çalışıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7275.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Kayseri'den inanılmaz etkilendim
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nin kapanış
töreni için Kayseri'ye gelen tiyatrocu ve dizi oyuncusu Veysel Diker, "Kayseri'den inanılmaz
etkilendiğini" söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nin kapanış
töreni için Kayseri'ye gelen tiyatrocu ve dizi oyuncusu Veysel Diker, "Kayseri'den inanılmaz
etkilendiğini" söyledi. Özellikle Başkan Özhaseki'nin ödül törenindeki konuşmasını çok
etkileyici bulduğunu ve mutlu olduğunu ifade eden Diker, bundan sonra festival için her türlü
desteğe hazır olduğunu belirtti.
Farklı dizi ve sinema filmlerinde rol alan ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Veysel Diker,
Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivalinin ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada
Kayseri'de tiyatro konusunda yapılanları görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Özellikle Başkan Özhaseki'nin ödül törenindeki konuşmasına dikkat çeken Veysel Diker,
"Tiyatro ile ilgili böyle bir çalışmanın yapılması ve 9 yıldır devam etmesi mesleki açıdan beni
inanılmaz mutlu etti. Başkanımızın ödül törenindeki konuşması dikkat çekiciydi.
Başkanımızın 'Bu şehirde altyapı tamam, üst yapı tamam ama buna kültür ve sanatı
eklemezsek burası koskocaman huzurevi olur' şeklinde konuşması, bu ülkenin bir ferdi olarak
beni inanılmaz etkiledi. Kayseri artık farklı özellikleri ile de bilinen bir şehir oluyor.
Kayseri'ye geldim ve Kayseri'nin simgesi olan pastırmayı henüz yemedim ama kültürü ile
ilgili çalışmalarıyla Kayseri'yi yaşamış oldum. Bize bir görev düşerse hazırım. Gram katkımız
olursa ne mutlu bize" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7276.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Samsun Heyeti Kayseri'yi Gezdi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte model haline gelen
Kayseri belediyeciliği örnek alınmaya devam ediyor. En son Samsun'dan bir heyet Kayseri'ye
gelerek, yatırımları yerinde inceledi. Heyette yer alan daire başkanları...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte model haline gelen
Kayseri belediyeciliği örnek alınmaya devam ediyor. En son Samsun'dan bir heyet Kayseri'ye
gelerek, yatırımları yerinde inceledi. Heyette yer alan daire başkanları yapılan hizmetlerden
çok etkilendiklerini belirtti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden bazı daire başkanları Kayseri'ye gelerek bir dizi
incelemelerde bulundu. Erciyes, Kültür Yolu projeleri, Harikalar Diyarı, Kadir Has Stadı gibi
hizmetleri yerinde gören Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu projelerle ilgili bilgiler
aldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hanife Papila, Kayseri'yi dolu dolu
gezerek görme şansı bulduklarını belirterek özellikle Erciyes'ten çok etkilendiğini söyledi.
Erciyes'e yapılan tesisleri ilk kez gördüğünü ifade eden Papila, "Gerçekten inanılır gibi değil.
Türkiye'de böyle bir tesisin var olduğunu bilmek bile insanı heyecanlandırıyor. Başkanınızın
bu başarısı, bu geniş ufku insanı etkiliyor. Müzelerinizi, Harikalar Diyarını, en son da
stadyumu gördük. Stadyum hakikaten gezilmeye ve görülmeye değer bir yer. Futbolla
ilgilenmememe rağmen maç olsa gelir izlerim. O derecede etkilendim. Böyle bir başkan,
böyle bir ekip, böyle misyon sahibi insanlara sahip olmak bir şehrin en büyük kazancı olsa
gerek. Her şeyden önce burası sosyal belediyeciliği yaşatıyor, onu gördük. Her yapılan hizmet
insan odaklı olmuş. İnsanları mutlu ettiniz mi gerisi zaten geliyor. Yapılan hizmet de haz
veriyor" diye konuştu.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Zennube Albayrak da Amerika'yı yeniden keşfetmemek için
Kayseri'ye geldiklerini dile getirerek, "Her şeyi çok muhteşem. Çok büyük çalışmalar
yapılmış. Estetik kurulla ilgili çalışmaları incelemek istedik. Özellikle cephe giydirmelerini
inceledik. Çok da etkilendik. En çok ilgimi çeken Harikalar Diyarıydı. Her şey bir arada
çünkü. Ayrıca Kültür Yolu'ndan etkilendim. Tescilli binaların değerlendirilmesi, onlara
verilen işlevler ve inşaatlarınızın çok seri ilerlemesi dikkat çekici. Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı hakikaten muhteşem çalışmış" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7277.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Bamya Küçük Altınla Yarışıyor
Kayseri’de satışa sürülen kuru bamyanın fiyatı küçük altınla yarışıyor. 120 TL’den satışa
sürülen bamya cep yakıyor.Kayseri’de yaklaşan Ramazan ayı öncesi satışa sürülen kuru
bamya 120 TL’den satılıyor. Ramazan ayının...
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Kayseri’de satışa sürülen kuru bamyanın fiyatı küçük altınla yarışıyor. 120 TL’den satışa
sürülen bamya cep yakıyor.

Kayseri’de yaklaşan Ramazan ayı öncesi satışa sürülen kuru bamya 120 TL’den satılıyor.
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan kuru bamya, fiyatı ile 144 TL’den
satılan küçük altınla yarışıyor.
10 senedir kuruyemiş sektöründe çalışan Cuma Tan, bamyanın zahmetli bir besin olduğunu
belirterek, “Bamya zahmetli bir bitkidir. Toplanması, hazırlanması, kurutulup ipe dizildiği
için diğer bitkilerden çok daha zahmetli bir üründür. Böyle olunca haliyle işçi maliyetleri
fiyatını diğer ürünlerden yüksek tutuyor” dedi.
Tan ayrıca, bamya fiyatlarının yaklaşan Ramazan nedeniyle arttığını belirterek, “Taze mahsul
Ramazan ayına yetişmiyor, o ayda talep de arttığı için elde bulunan bamyanın fiyatı
yükseliyor. 2 senedir bamya fiyatları 60-70 TL civarındayken, 100-120 TL’ye çıktı”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7278.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Kcetaş'tan Yeşilhisar'da Elektrik Kesintisi
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'den yapılan açıklamada, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel
Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne bağlı Yeşilhisar TM`de 2014 yılı
planlı trafo bakım çalışması nedeniyle elektrik...
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Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'den yapılan açıklamada, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel
Müdürlüğü 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne bağlı Yeşilhisar TM`de 2014 yılı
planlı trafo bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
Buna göre; Yeşilhisar ilçe merkezi ve merkeze bağlı tüm mahalleler de 08 Haziran 2014
Pazar günü saat 09.00 - 16.00 saatleri arasında 7 saat süreyle elektrik verilemeyeceği
bildirildi.
Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği,
yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7279.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Kentsel dönüşümde öncelik, insan ve güvenlik
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ahi Evran Mahallesi'nde başladıkları kentsel
dönüşüm çalışmalarında önceliği; o mekanda yaşayan insanlara ve can güvenliğine
vereceklerini söyledi.Başkan Mustafa Çelik, en küçük bir deprem...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ahi Evran Mahallesi'nde başladıkları kentsel
dönüşüm çalışmalarında önceliği; o mekanda yaşayan insanlara ve can güvenliğine
vereceklerini söyledi.
Başkan Mustafa Çelik, en küçük bir deprem riskini bile gözardı etmeden Harika Park
Projesi'ni uygulayacaklarının altını çizerek, "Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi kentsel
dönüşüme ilk Ahi Evran Mahallesi'nden başlıyoruz. İleri bir zamanda 'eyvah' dememek için
şimdiden işimizi sıkı tutuyoruz. Sütçü İmam Üniversitesi'nden Jeoloji uzmanı Yrd. Doç. Dr.
Ali Can Kop ekibiyle birlikte sondaj ve tarama işlemlerine başladı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı da bu çalışmaları gözlemliyor, onlar da çeşitli testler uygulayacak. Yaptığımız her
işin bilimsel verilere dayanması, estetik ve planlarının tam olması için titiz davranıyoruz. Bu
nedenle jeolojik ve jeofizik incelemeler yaptırıyoruz. Zemini ve tabanı tam anlamıyla
araştırıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda pişman olacağımız bir iş olmasın istiyoruz. Şu ana
kadar yapılan etütlerde olumsuz hiçbir şey çıkmadı. Aklımızda hiçbir soru işaretinin
kalmaması için her türlü tetkikler yapılıyor. 10 gün içinde araştırmalar bitecek, proje
çalışmalarına başlayacağız" dedi.
Sadece Kocasinan ve Kayseri'ye değil, Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm çalışması
yapacaklarına dikkat çeken Başkan Çelik, "Bizim için insanımızın can güvenliği, yaşayacağı
mekanların estetiği ve imar kalitesi çok önemlidir. Bu amaçla Ankara'dan gelen ekip dikey
elektronik sondajla bölgenin jeolojik röntgenini çekecek. Bu çalışmaların sonucuna göre en
küçük riskte bile yerleşim yerlerini faydan uzak noktalara planlayacak, ona göre tasarım
yapacağız. İddia ediyoruz Türkiye'ye örnek; yeşil alanları ve sosyal donatıları bol, ulaşım
problemi olmayan bir proje ortaya getireceğiz. Yapacağımız bütün çalışmaların planlanması,
projelendirilmesi ve bilimsel verilere dayanması bizim temel kuralımızdır. Bu nedenle önce
temel problemleri çözmek için bu araştırmaları yapıyoruz. Kentsel dönüşümü rantsal bölüşüm
olarak görmüyoruz, kesinlikle ticari kaygı gütmüyoruz" şeklinde konuştu.
Jeolojik ve jeofizik araştırma yapan uzmanlar da yaptıkları açıklamalarda çok sağlam, gayet
güzel bir zeminle karşılaştıklarını, toprağın altında bozulmamış kayalıklara ulaştıklarını
belirterek elde edilen ilk bulgularda tehlikeli ve riskli bir durum görmediklerini vurguladı.
Ahi Evran Mahalle Muhtarı Battal Elbaşı da araştırma bölgesinde Başkan Çelik'le bir süre
görüştü. Başkan Çelik muhtara müjdeli haber vererek, "Tüm Türkiye'ye örnek olacak iyi bir
kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bu proje ilk sizin mahallenize kısmet olacak.
Vatandaşlarımız, sıkıntı duymasınlar, rahat olsunlar. Bizim başından beri söylediğimiz şu;
öncelikle buradaki mülklerin üzerinde yaşayanlar ister işgalci, ister gecekondu sahibi, ister
hak sahibi olsun, onları insanca ve daha iyi yaşayacağı mekanlara, evlere taşıyacak, sonra da

kepçeyi vuracağız. Kimseyi rahatsız etmeden, yerinden yurdundan oynatmadan, sıkıntıya
sokmadan işimizi yapacağız, sen de rahat ol" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7280.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Sakarya'dan gelen 3 doktor, Dünyam
Hastanesi'nde ameliyat oldu
Sakarya'da aynı hastanede çalışan 3 doktor ameliyat olmak için Kayseri'de bulunan Modern
Dünyam Hastanesine geldi. Genel Cerrahi Op. Dr. Mehmet Ali Deneme'ye muayene olan 3
doktor başarılı bir operasyonla ameliyat edildi.Modern Dünyam Hastanesinde...
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Sakarya'da aynı hastanede çalışan 3 doktor ameliyat olmak için Kayseri'de bulunan Modern
Dünyam Hastanesine geldi. Genel Cerrahi Op. Dr. Mehmet Ali Deneme'ye muayene olan 3
doktor başarılı bir operasyonla ameliyat edildi.
Modern Dünyam Hastanesinde kapalı kasık fıtığı olmak için Sakarya'dan gelen Dr. Sali
Akyıldız, Dr. Mehmet Sezgin ve Dr. Salih Şanlı, Genel Cerrahi Op. Dr. Mehmet Ali Deneme
tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Başarlı operasyon sonrası konuşan Genel
Cerrahi Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, "Sakarya’dan 3 tane misafirimiz vardı. 3 hastamız da
kasık fıtıkları nedeniyle Sakarya’dan Kayseri’ye ameliyat olmak için başvurdular. 3
hastamızın da kasık fıtığı ameliyatlarını gerçekleştirdik. Sağlık durumları da gayet iyi.
İnşallah 3 hastamızı yarın taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.
Modern Dünyam Hastanesinde ameliyat olan 3 doktor ise, hem Dr. Mehmet Ali Deneme'nin
ameliyat başarılarını duyduklarından hem de hijyen kurallarına uygunluk bakımından Modern
Dünyam Hastanesini seçtiklerini söyledi. Ameliyat olan doktorlar ayrıca, "Sabah buraya
uçakla geldik. Kendimizi gayet iyi hissediyoruz. Hocamıza güvendik, buralara kadar geldik.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda arabamız bekliyor. İnşallah yarın taburcu olup gideceğiz"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7281.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Kayseri'de trafik kazaları: 7 Yaralı
Kayseri'nin Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 7
kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bünyan ilçesi Köprübaşı Mahallesinde (Kayseri-Malatya
Karayolu'nun 56'ncı kilometresi) E.A. yönetimindeki...
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Kayseri'nin Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 7
kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bünyan ilçesi Köprübaşı Mahallesinde (Kayseri-Malatya Karayolu'nun
56'ncı kilometresi) E.A. yönetimindeki 38 plakalı aracı ile Bünyan ilçesi istikametinden
Kayseri-Malatya karayoluna çıkmak isterken, Kayseri istikametine seyir halinde bulunan
A.Ö. yönetimindeki 38 plakalı araçla çarpıştı. Kayseri istikametine seyir halinde bulunan
M.D. yönetimindeki 34 plakalı araç da kaza yapan araçlardan birine çarptı.
Kazada, 38 plakalı araç sürücüsü E.A. hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı ve sevk
edildiği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 38 plakalı araçta yolcu olarak bulunan
Ü.Ş. ve 34 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.D. ile N.N.D. sevk edildikleri Bünyan Devlet
Hastanesinde tedavilerine devam ediliyor.
Öte yandan, Pınarbaşı ilçesi Kızılhan Mahallesinde A.Ş. yönetimindeki 34 plakalı otomobil
ile Kayseri istikametinden Pınarbaşı istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini
kaybederek yolun sağında bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan A.Ş. Pınarbaşı
Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralılar Ş.C. ve
M.E.Ş. ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7282.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Takipsizlik kararına Alperenlerden tepki
Kahramanmaraş'ta 2009 yılında bindiği helikopterin düşmesi sonucu elim bir kaza ile
yaşamını yitiren Büyük Birlik Parti Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için davaya gönül
verenler bugün basın açıklamasında bir araya geliyor. Rahmetli Yazıcıoğlu'nun kaza sonrası
akıllara gelen suikast iddiası ve ardından araştırılması istenen durumu hakkındaki incelemeye
karşı ilgili mahkemenin verdiği takipsizlik kararına tepki için bugün Kurşunlu Parkı
meydanında Kayseri Alperen Ocakları basın açıklaması yapacak.

06 Haziran 2014 Cuma 13:59

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7283.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Enderun FM’den Vali Düzgün‘e nezaket
ziyareti
Enderun FM Yayın Kurulu Vali Orhan Düzgün ‘e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette
Enderun FM Genel Müdürü Salih Karakuzu’nun yanı sıra Yayın Kurulu Başkanı Levent
Adıgüzel ile Yayın Kurulu Üyeleri Ömer Faruk Özcan, Caner Öksüz, Abdullah Özgümüş ve
Ümid Tevfik Çakır da hazır bulundu.
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Vali Düzgün, misafirleri ile bir süre sohbet etti. Düzgün, radyoların toplum için olan
öneminden bahsederek, insanlara ulaşmada radyoların önemli bir yer tutuğunu ve radyoların
sadece müzik aracı olmadığını söyledi. Radyoların aynı zamanda bilgi aktarım aracı olduğunu
kaydeden Düzgün, kendisinin de vakit buldukça radyo yayınlarından istifade ettiğini açıkladı.
Enderun Fm Genel Müdürü Salih Karakuzu ise görüşmede şunları dile getirdi; “İnternet her
şey gibi radyoculuğu da değişime uğratmıştır. Ancak bu olumsuz bir değişimden ziyade
olumlu anlamda bir değişim olmuştur.”
Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğunun radyo müdavimi olduğunu hatırlatan Karakuzu,
bunların da çoğunun gelişen teknolojiyle internet radyoculuğuna yönelmekte olduğunu

aktardı. Enderun Fm olarak ta kendilerinin daima yeniliklerin takipçisi olduklarını belirten
Karakuzu, karasal yayının yanı sıra uydu yayını ve internet üzerinden dünya geneline yayın
yaptıklarını söyledi. Katakuzu, ayrıca günümüzün vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar
içinde program hazırlatıp insanların radyo yayınlarını daha pratik ve zahmetsizce
dinleyebilmelerine olanak sağladıklarını dile getirdi. Karakuzu, radyo yayının sadece eğlence
amaçlı değil bilgi ve kültür bakımından da insan hayatına katkılar sağladığını da sözlerine
ekledi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7284.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Afganistan’da Ölen Türk İşçi Son Yolculuğuna
Uğurlandı
Afganistan’da 4 gün önce meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kayserili işçi Halil
Gül son yolculuğuna uğurlandı.Afganistan’ın Celalabad şehrinde 4 gün önce 3 Türk işçinin
hayatını kaybettiği patlamada ölen Kayserili Halil Gül,...
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Afganistan’da 4 gün önce meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kayserili işçi Halil
Gül son yolculuğuna uğurlandı.
Afganistan’ın Celalabad şehrinde 4 gün önce 3 Türk işçinin hayatını kaybettiği patlamada
ölen Kayserili Halil Gül, memleketi Bünyan ilçesine bağlı Karadayı köyünde son yolculuğuna
uğurlandı. Dün akşam uçakla İstanbul’a getirilen Halil Gül’ün cenazesi, sabah saatlerinde
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ailesinin yaşadığı Bünyan’a bağlı
Karadayı köyüne getirildi.
Cuma namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazına; Vali Yardımcısı Mehmet
Ali Avcı, Garnizon Komutanı Ali Demiral, Jandarma Alay Komutanı Halil Uysal, Halil
Gül’ün ailesi ve vatandaşlar katıldı. Halil Gül’ün eşi Gülsen Gül, cenaze namazında, "Bizim
için öldün" diyerek gözyaşı döktü. Patlamada hayatını kaybeden Halil Gül’ün 7 çocuğundan
biri olan Mustafa Gül de ayakta durmakta zorlandı.
Halil Gül’ün cenazesi, Karadayı Köyü Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7285.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Battalgazi Ortaokulunda Sergi
Kayseri'de, yıl sonu etkinlikleri kapsamında Battalgazi Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı
serginin açılışı düzenlenen programla yapıldı.Battalgazi Ortaokulunda öğrenciler yaptıkları
çalışmalardan sergi oluşturdu. Öğrencilerin...
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Kayseri'de, yıl sonu etkinlikleri kapsamında Battalgazi Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı
serginin açılışı düzenlenen programla yapıldı.
Battalgazi Ortaokulunda öğrenciler yaptıkları çalışmalardan sergi oluşturdu. Öğrencilerin
sergisinde yaptıkları resim, cam işleme sanatı ve birçok farklı çalışmalarını paylaştı.
Düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Ahmet Akçalı, "Yıl sonu etkinliklerimiz
kapsamında öğrencilerimiz çeşitli çalışmalar yaptı. Bu etkinliği geleneksel olarak her yıl
düzenliyoruz. Burada öğrencilerimiz el becerilerini sergilemiş oldu. Emeği geçen öğretmen ve
öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7286.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Rusya’nın Kırım hamlesi, Suriyeli muhaliflerin
elini güçlendir(di)ecek
Prof. Dr. Berdal AraL, Rusya’nın Kırım’da şah çektiğini buna karşılık olarakta Batılıların da
Suriye’de şah çekeceğini söyledi. Aral, bu durumun Amerika ve Batılı ülkelerin Suriyeli
muhaliflere daha fazla destek vermesinin önünü açtığını ve şuanda bu desteği başladığını
belirtti. Aral ayrıca bu yardımın artacağını kaydetti.
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Bünyamin Gültekin'in söyleşisi
Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berdal Aral ile Kayseri’yi ziyareti sırasında
Ukrayna’daki iç karışıklıkları, Rusya’nın karışıklıklar karşısındaki tavrını ve yeni bir oluşum
içerisine giren dünya siyasal atlasında oluşacak yeni tabloyu ve Türkiye’nin bu tablodaki
yerini konuştuk. Aral, yaptığı değerlendirmelerde özellikle Rusya’nın Ukrayna’daki tavrı

sonrasında Amerika ve Batılı ülkelerin Suriyeli muhaliflere daha fazla destek vereceklerini
düşündüğünü söyledi. Hatta şuanda bu desteğin başladığını kaydeden Aral, muhaliflere tank
ve uçaksavar yardımının yapıldığını belirtti. Bu silah yardımlarının artacağı görüşünde olan
Aral, ‘Rusya, Kırım’da şah çekti, buna karşılık olarak batılılar Suriye’de şah çekecekler”
ifadelerini kullandı. “Bu bizi en azından Suriye’de muhaliflerin biraz daha güçleneceği
sonucuna götürüyor. Büyük bir ihtimal ile Suriye’deki denge bundan sonra muhaliflerin
lehine değişebilir” şeklindeki görüşlerini bildiren Aral, bu durumun Esed rejiminin sonunu
getireceğini umduğunu söyledi.Aral, ile yaptığımız söyleşinin ayrıntılarını söyleşimizin
devamında bulabilirsiniz. Keyifli okumalar…
Dünya siyasal atlası, son olaylardan sonra (Suriye, Ukrayna v.b.) yeniden şekillenmeye
başladı. Bu yeni şekillenmenin parametreleri ve Türkiye’nin bu şekillenmedeki konumu
nasıl olacaktır?
Rusya’nın Kırım’daki açılımı çok ciddi bir ulusal tepki gördü. Çünkü Kırım’a askeri
müdahale uluslararası hukuka aykırı bir durumdur. Kırım’da şuanda kurulan devlet
uluslararası statüko açısından olmayan bir devlettir. Çünkü self determinasyon hakkı belli bir
halkın silahlı mücadelesiyle bağımsızlığa dönüşürse uluslararası hukuk açısından meşru
olabilir. Oysaki Rusya’nın müdahalesinden sonra kurulan bir devletten bahsediyoruz. Sonra
bu devlet Rusya’ya iltihak etti. Bütün bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemek
lazım. Türkiye bundan sonraki süreçte Kırım konusunda batılı devletlerle birlikte hareket
edeceğini düşünüyorum. Rusya ile ilişkileri çok germeden bir şekilde durumdan
hoşnutsuzluğunu ifade edecektir. Bu bir bakıma Ermenistan-Azerbaycan çatışması sonrasında
Türkiye’nin Rusya’ya yönelik kırgınlık hissi burada da kendisini gösterecektir. Ama bu
durum Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkilerini sona erdirmesine teşkil etmez. Batı da bu
konuda Rusya ile ilgili çeşitli yaptırım kararları aldılar. Ama onlar da sonuç olarak
uluslararası sistemin aktörlerinden biri olan Rusya’yı tamamen dışlayıcı bir politika içerisine
girmeleri mümkün değil. Çünkü Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmı özellikle
Ukrayna’dan geçen boru hatları kanalıyla Rusya’dan karşılanıyor. Rusya yine birçok konuda
Güvenlik Konseyi’nde önemli bir aktör olarak batılı devletler ile birlikte hareket edebiliyor.
Bazı konularda karşı çıktığı da oluyor. Bundan sonraki süreci siyasi ve stratejik olarak ele
alırsak, Amerika ve Batılı ülkelerin Suriyeli muhaliflere daha fazla destek vereceklerini
düşünüyorum. Şuanda bu desteği vermeye başladılar. Şuanda bu süreçte tank ve uçaksavarlar
verildi. Ben bu silahların artacağını düşünüyorum. Rusya, Kırım’da şah çekti, buna karşılık
olarak batılılar Suriye’de şah çekecekler.
Rusya’nın Kırım’a karşılık, Suriye’yi vereceğini mi söylüyorsunuz?
Ben böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Bu bizi en azından Suriye’de muhaliflerin biraz
daha güçleneceği sonucuna götürüyor. Büyük bir ihtimal ile Suriye’deki denge bundan sonra
muhaliflerin lehine değişebilir. Umulur ki bu Esed rejiminin sonunu getirir.
Bunun yanında batılıların nezdinde Ukrayna ve Gürcistan konusundaki mevcut görüş ayrılığı
daha da derinleşecek. Özellikle Amerika’ya yakın Doğu Avrupa ülkeleri ve bazı Akdeniz
ülkeleri muhtemelen Ukrayna ve Gürcistan’ı mutlaka NATO üyesi yapılması konusunda daha
büyük bir kararlılık sergileyeceklerdir. Bu ülkeleri batı bloğuna sokmanın çeşitli yollarını
arayacaklardır. Buna karşılık Almanya ve Fransa gibi biraz daha meseleye dengeli ve Avrupa
Merkezli bakan ülkeler daha itidalli olunması gerektiği yönünde bir argüman
geliştireceklerdir. Almanya ve Fransa, Ukrayna Ve Gürcistan’ın NATO’ya alınmasının ne
kadar yanlış bir şey olduğunu iddia edeceklerdir. Bu nedenle Ukrayna ve Gürcistan’da daha
büyük bölünmelerin devam edeceğini düşünüyorum.
Rusya’nın Ukrayna olayındaki tavrı sonrasında dünyanın tekrar iki kutuplu bir hal
alabileceğini söylememiz doğru olur mu?
Benim gördüğüm kadarıyla iki kutuplu bir dünya yok. Çünkü Rusya’yı Sovyetler Birliği’nin
devamı olarak göremeyiz. Birincisi Rusya, Amerika’yı kendisine bir ideolojik rakip olarak

görmüyor. İkincisi Rusya’nın ithal edeceği bir devrimi yok. Daha önce ithal edeceği komünist
ve Marksist bir ideolojisi vardı. Rusya aslında siyasi ve iktisadi model olarak büyük ölçüde
kendisine batılı modeli eksen almış ama bunun içine biraz Rus otoriterliği ve biraz daha Rus
ulusal kimliği ile doldurmaya çalışan bir ülke…
Rusya, uluslararası ilişkilerde Amerika’nın yayılmacı politikalarının bir sınırı olduğunun
mesajını vermeye çalışıyor. Rusya, özellikle Ukrayna’da batılı sivil toplum örgütlerinin ve
batılı ülkelerin de açık veya örtük desteği sonucu bir yapı olarak çıkarıldığını düşünüyor.
Rusya, seçilmiş Cumhurbaşkanı Yanukoviç’e karşı sokak eylemlerinin aslında bir
provokasyon olduğunu bir türlü batılı hegemonya anlayışının bir arayışı olarak düşünüyor.
Rusya buna karşı bir adım atma gereği duydu. Rusya Ukrayna Kırım Bölgesi’nde sahip
olduğu bir takım imtiyazların geleceğinde endişe de duymaya başlamıştır.Ukrayna’nın batılı
güçlerce kendi sistemlerine entegre edilmeleri Rusya açısından bir güvenlik sendromu
oluşturmuştur. Buna karşı da Rusya öteden beri tuttuğu Kırım kartını sahneye sürmeye karar
vermiştir. Burada Putin’in kişiliği de önemlidir. Putin, Rusya’nın batılı devletler karşısında ve
eski Sovyetler Birliği topraklarında daha etkin bir rol oynamasını istiyor. Rusya, batılılara
sonuç olarak kendi çıkarları doğrultusunda savaşa başvurabileceklerinin mesajını veriyor.
Nitekim Rusya, 2008’de Gürcistan’a karşı askeri bir operasyon yaparak bunu ortaya
koymuştur. Bu olay Rusya’nın saldırgan bir politikasıdır. Ama bunu iki kutuplu bir dünyaya
dönüş olarak algılayamayız. Çünkü Rusya’nın ekonomik ve askeri olarak gücünün bir sınırı
var. Bence Çin şuanda ekonomik olarak Amerika’nın en çok korktuğu ülkedir.
Çin’in batılı ülkelere rakip olmaya değil de var olan ekonomik sisteme angaje olduğu
yönünde bir görüşte var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Çin’in mevcut liberal ekonomik düzeni ortadan kaldıracak bir kaygısı yok. Çin eski Sovyetler
Birliği gibi ideolojik bir yönelim içerisinde de değil. Çin’in dünyaya yönelik olarak pragmatik
bir yaklaşımı var. Çin, dünyanın tüm bölgelerinde etkin olmak istiyor. Tüm mevcut ekonomik
ve siyasi yapının Çin’inde rahatlıkla entegre olacağı bir esneklikte olacağını düşünüyorum.
Çin, yabancı yatırımları çekiyor. Çin aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü’nün üyesi ve
Güvenlik Konseyi’ndeki rolüne de baktığınız zaman Amerika’yı sürekli dengelemeye çalışan
bir profili yok. Ya Amerika ile beraber hareket ediyor. Ya da çekimser davranıyor. Suriye gibi
çok istisnai durumlarda veto yetkisini kullanıyor. Bunun dışında Çin eski Sovyetler
Birliği’nin çizdiği profili çizmiyor. Ancak şuna dikkat çekmek lazım: muhtemelen Çin ve
Rusya arasındaki siyasi ve askeri bağlar bundan sonra daha da güçlenecektir. Bu durum bizi
çift kutuplu dünyaya götürüyor demek yanlış olur. Çünkü Çin ve Rusya arasında birçok
konuda uyuşmazlık var.
Çin ile Rusya’nın yakınlaşması büyük ölçüde konjonktüreldir. Amerika’nın Uzakdoğu ve
Asya’da askeri ve stratejik varlığının olması bütün bunlar Çin ve Rusya’yı ister istemez
pragmatik bir birlikteliğe itiyor. Bir de bunların ortak korkuları var. İslami muhalefet
noktasında bunların ciddi kaygıları var. Bir de bunların İslam dünyasındaki İslami
hareketlerin iktidara gelmesini engellemek için bir ortak hedefleri var. Bu anlamda da ortak
menfaatler alanı var. Bu menfaat alanı kesinlikle uzun vadeli bir tür ontolojik bir yere gidiyor
gibi değil. Böyle bir şey mümkün değil.
Türkiye, Avrupa Birliği’nden uzaklaşıp, Rusya’ya mı yakınlaşıyor?
Başbakanın Şangay Örgütü’ne verdiği ‘Bizi bu örgüte üye yapın mesajının anlamı ne?
1915 yılında yaşanan olaylarla (Ermeni tehciri) ilgili hükümetin taziye mesajı ne anlama
geliyor?
Bu soruların cevabını yarın Prof. Dr. Aral ile yaptığımız söyleşimizin ikinci kısmında
bulabilirsiniz?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7287.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Kayseri'de Bir Mlkp Terör Örgütü Üyesi
Yakalandı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Marksist Leninist
Komünist Parti (MLKP) terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı.Kayseri İl Emniyet
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca...
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Marksist Leninist
Komünist Parti (MLKP) terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Kayseri Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti)
terör örgütü üyesi olan, örgüt adına faaliyet yürüten, örgüt talimatları doğrultusunda illegal
yollardan Irak’a giderek PKK/KCK terör örgütü kamplarında askeri ve siyasi eğitim aldığı
tespit edilen 1980 doğumlu şüpheli M.D., 05.06.2014 tarihinde Melikgazi ilçesinde yapılan
operasyon ile yakalanmıştır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri
tamamlandıktan sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheli M.D.,
tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevi’ne teslim edilmiştir'' denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7288.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Kaski 2. Bahar Turnuvası Sona Erdi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce 29 Nisan tarihinde başlayan “2. Birimler arası Futbol
Turnuvası” bugün yapılan maçın ardından sona erdi.Turnuvaya 14 takımın katıldığını belirten
KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Genel Müdürlüğümüzde...
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KASKİ Genel Müdürlüğü’nce 29 Nisan tarihinde başlayan “2. Birimler arası Futbol
Turnuvası” bugün yapılan maçın ardından sona erdi.

Turnuvaya 14 takımın katıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Genel
Müdürlüğümüzde çalışan personellerimizin birbirleriyle kaynaşması ve birimler arası iletişimi
güçlendirmek için düzenlediğimiz KASKİ 2. Birimler arası Futbol Turnuvası’nın ilkini geçen
yıl yapmıştık. Bu senede devamını yaparak geleneksel hale getirdiğimiz turnuvada kurum
çalışanlarımız stres atma imkânı buluyor. Bu müsabakaların sevgi ve saygı tohumları
saçtığına inanıyoruz. Çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren takımlara ödüllerini
verdik. Turnuvaya katılan takımları tebrik eder, düzenleyen, görev alan, emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.
Batukan, bu turnuvada amaçlarının birimler arası dayanışmayı güçlendirmek olduğunu,
centilmence yapılan maçlarda bir sakatlık olmadan turnuvayı bitirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7289.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Bünyanlı Genç Mucidler Tasarımlarını
Sergiledi
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bünyan Çarşı Meydanında düzenlenen
sergide Bünyanlı ilk-orta öğretim öğrencisi genç mucitler bir dönem boyunca öğrendikleri
eğitimler doğrultusunda kendi tasarımlarını Bünyan Halkı...
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Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bünyan Çarşı Meydanında düzenlenen
sergide Bünyanlı ilk-orta öğretim öğrencisi genç mucitler bir dönem boyunca öğrendikleri
eğitimler doğrultusunda kendi tasarımlarını Bünyan Halkı ile paylaşma fırsatı buldu.
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural’ın’ın birlikte yaptığı serginin açılışına Daire müdürleri
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Folklor gösterileriyle başlayan sergide, Bünyan çevre mahalle ve ilçe merkezinden ilk-orta
öğretim öğrencileri, dönem boyunca gördükleri derslerden ve aldıkları eğitimlerden beceri ve
performanslarını sergilediler. Öğrenciler tasarımı tamamen kendilerine ait olan icatlarını
sergileme fırsatı bulurken, öğretmenlerinden ve velilerden tam not aldılar.
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal ve Bünyan Belediye başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nun da
beğenilerini kazanan genç mucitlerin tasarımları, Bünyan Halkı tarafından da yoğun ilgi ile
izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7290.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

İbrahim Tennuri Hazretleri’ni Anma
Etkinliği’ne Yoğun İlgi
Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen İbrahim Tennuri Hazretlerini Anma Etkinliğinin
ilk’i İbrahim Tennuri (Şeyh) Camisinde Mevlit okunması, namaz sonrasında ise Melikgazi
Belediyesi tarafından hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı.İbrahim...
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Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen İbrahim Tennuri Hazretlerini Anma Etkinliğinin
ilk’i İbrahim Tennuri (Şeyh) Camisinde Mevlit okunması, namaz sonrasında ise Melikgazi
Belediyesi tarafından hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı. İbrahim Tennuri Hazretlerini
Anma Etkinliği için İbrahim Tennuri Camisinde yapılan törene Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Melikgazi Belediye Başkan Yardımcıları, Melikgazi İlçe Müftüsü Musa Dolar, Belediye
Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda çarşı esnafı ile vatandaş iştirak etti.
Etkinlikte ilk olarak, Cuma namazı öncesinde Mevlit okundu. Okunan Mevlit’in ardından
Melikgazi İlçe Müftüsü Musa Dolar tarafından vaaz verildi, ardında da dua edildi.
Namaz sonrasında ise Melikgazi Belediyesi tarafından geleneksel aşure ikramı yapıldı.
Melikgazi Belediyesi tarafından İbrahim Tennuri Hazretlerini anma etkinliğinin ikincisi 08
Haziran 2014 Pazar günü Saat 11:30’de Hisarcık Fatih parkında düzenlenecek Pilav Şenliği
ile gerçekleştirileceğini hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, şenlik alanına herkesi
davet ederek hem piknik hem sosyal bir etkinlik hem de kültüre sahip çıkma açısından iyi bir
fırsat olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7291.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Vali Düzgün, Ölen Öğretmenin Ailesine Taziye
Ziyaretinde Bulundu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, eşi Gül Düzgün ile birlikte elim bir olay sonucu hayatını
kaybeden Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın ailesine taziye
ziyaretinde bulundu.Vali Düzgün eşi Gül Düzgün ile birlikte Mehmet...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, eşi Gül Düzgün ile birlikte elim bir olay sonucu hayatını
kaybeden Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın ailesine taziye
ziyaretinde bulundu. Vali Düzgün eşi Gül Düzgün ile birlikte Mehmet Aktaş’ın Melikgazi
ilçesi Alpaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki evinde, eşi Necla ve kızları Öznur ve
Gizem Aktaş ile kardeşi Ahmet Aktaş’a başsağlığı ve sabırlar diledi.Melikgazi Kaymakamı
Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’ın da katıldığı taziye ziyaretinde, olaydan duyduğu derin
üzüntüyü dile getiren Vali Düzgün, “Başta eğitim camiamız olmak üzere herkesi derin
üzüntüye boğan elim bir olay sonucu hayatını kaybeden değerli hocamız Mehmet Aktaş
hepimizin kalbinde yaşayacaktır. Mehmet Hocamız çevresinde, okulunda sevip sayılan,
herkesin kendisinden güzellikle bahsettiği bir öğretmenimizdi. Mekânı Cennet olsun” dedi.
Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aktaş,
okul çıkışı elim bir olay sonucu yaralanmış, yoğun bakımda 18 gün süren yaşam mücadelesini
önceki gün kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7292.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Kayseri'de Yusuf Güney Coşkusu
Kayseri'de, bir mağaza tarafından organize edilen programda ünlü pop sanatçısı Yusuf Güney
hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı.Köşk mahallesinde bulunan bir mağaza tarafından
organize edilen programda ünlü pop sanatçısı Yusuf Güney...
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Kayseri'de, bir mağaza tarafından organize edilen programda ünlü pop sanatçısı Yusuf Güney
hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı.
Köşk mahallesinde bulunan bir mağaza tarafından organize edilen programda ünlü pop
sanatçısı Yusuf Güney konser verdi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren sanatçı, kendisini
izlemeye gelen vatandaşları kendine hayran bıraktı. Ünlü sanatçı seslendirdiği bazı eserleri de
hayranları ile birlikte okudu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7293.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Çocuk Meclisi Organizasyonu İle Yüzme
Yarışması Düzenlendi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince yıl
boyunca Yüzme kursuna katılan öğrenciler arasında düzenlenen “Yüzme Yarışması”nın
Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde gerçekleştirildiğini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince yıl
boyunca Yüzme kursuna katılan öğrenciler arasında düzenlenen “Yüzme Yarışması”nın
Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesisleri Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Yüzme
Yarışmasının 7 ayrı kategoride yapıldığını ve yarışmaya 70 öğrencinin iştirak ettiğini
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Yüzme Yarışmasının büyük bir heyecan içerisinde
yapıldığını ve yarışmaya hem mahalle halkının hem de öğrenci velilerin büyük ilgisinin
olduğunu belirtti.
Dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalya ile tüm yarışmacılara Katılımcı Belgesi
verildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler ile hem kamuoyu
oluşturmakta hem de halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmektedir. Ayrıca kendi üyeleri ile
kurslara katılanlar için etkinlikler düzenlemektedir. 2014 yılı ‘Tüm Dersler’ kurslarına iştirak
eden öğrencilere yönelik yüzme yarışması düzenlemiş olup, bu yarışmanın finali
gerçekleştirilmiştir. Dereceye girenlere ödüller ve madalya verildi. Ama sonuç olarak dostluk,
arkadaşlık ve hoş vakit geçirmek kazanmıştır. Çünkü bu tür etkinliklerin amacı toplumda
dayanışma, paylaşma ve birlik olma duyguları vardır.”
Yüzme Yarışmasında ayrıca Çocuk Meclisi üyesi ve Yüzme Yarışmalarında Türkiye
dereceleri elde eden Hasan Şahan Ağca’ya başarılarından dolayı Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Ayhan Arslan tarafından plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7294.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Uluslararası Mezuniyet Coşkusu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 51 ülkeden 420 öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası
Mustafa Germirli İmam Hatip Lisesi'nde, mezun olmaya hak kazanan 125 öğrenci için
düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, öğrencilerin coşkusuna ortak...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 51 ülkeden 420 öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası
Mustafa Germirli İmam Hatip Lisesi'nde, mezun olmaya hak kazanan 125 öğrenci için
düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.
Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine uluslararası düzeyde katılım
oldu. Törene, Vali Düzgün'ün yanı sıra Tayland Ankara Büyükelçisi Tharit Carungwat,
Somali İçişleri Bakanlığı’ndan Muhammed Muallim Yahya, Somali Kültür Ataşesi
Abdullaziz Abdurrahman Hasan, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Kocasinan Kaymakamı
Ali Candan ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.
Vali Düzgün yaptığı konuşmada, mezuniyet törenine katılmaktan dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, pek çok ülkeden gelen öğrencinin aynı ortamda eğitim
görmesinin kardeşlik olgusu ve dünya barışına sağladığı katkıya dikkati çekerek, Kayseri'deki
lisenin bu açıdan taşıdığı önemi vurguladı.
Vali Düzgün, şunları kaydetti:
"Aynı güneşin altında ısınan, aynı yağmurlarda ıslanan dünyanın çocukları olarak sizlerin 4
yıl boyunca aynı yatakhaneyi paylaşmanız, sınıflarda aynı havayı teneffüs etmeniz, gerçekten
çok güzel ve kardeşçe bir durum. Buradan mezun olan gençlerimizin ileri ki yıllarda gerek
devlet kademelerinde, gerekse sivil hayatlarında alacakları görevlerde ben bu kardeşliklerin
devam edeceğine inanıyorum. İşte bu kardeşliğin devam edecek olması 51 ülkeden 500'e
yakın çocuğumuzun aynı çatı altında beraberce yıllarını geçirmesi dünya barışı adına, dünya
milletleri arasında kardeşliğin tesisi adına çok güzel bir proje. İnanıyorum ki, bu tür örnekler
çoğaldıkça dünya barışına olan katkılar da giderek artacaktır. Bugün aramızda
Afganistan’dan, Endonezya’dan, Filipinler’den, Tayland’dan, Somali’den, Gürcistan’dan tam
51 ülkeden 500’e yakın çocuğumuz var. Bu gençlerimizin bahtlarının açık olmasını
diliyorum."
Vali Düzgün, öğrencilerin çok büyük bir kısmının yine Türkiye’de bulunan çeşitli
üniversitelerde öğrenim görmeye devam edeceğini belirterek, "Bugün mezun olacak olan 125
öğrencimizin neredeyse tamamına yakını da Türkiye’deki üniversitelerde eğitim ve
öğretimlerine devam edecekler ve ülkemiz adına biz onları 4-5 yıl daha üniversite hayatları
boyunca misafir etmeye devam edeceğiz. İnşallah üniversite bitirdikten sonra dünyanın dört
bir tarafındaki topraklara yayılarak insanlığa hizmet edecekler.
Maalesef günümüzde bırakın devletler arasında, aynı millet içerisinde bile bazen
gözyaşlarının döküldüğünü üzülerek izliyoruz. Ama aynı ortamı paylaşmış olan bu
gençlerimizin gelecekte söz sahibi olduklarında, bu gözyaşlarının dökülmemesi için son
derece gayret göstereceklerine inanıyorum. İnsan, Gürcü, Afgan, Türk, Kürt anne babadan

olabilir, önemli olan insan olarak bu dünyada yaşamak, insanlık olarak ortak değerlerin
etrafında buluşmak. Kimseyi ait olduğu milletten dolayı suçlamak, onlara ön yargı ile
yaklaşmak doğru değildir. Kayserimizde ki bu güzel okulda aslında insanlığın kardeşliği
adına güzel bir örnek. Ben bu okulu bitiren 125 öğrencimizi tebrik ediyorum. İnşallah
gelecekte onları insanlığa hizmet edecek şekilde görmek arzusuyla, hepinize saygı ve
sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Mezuniyet töreninde, değişik ülkelerden öğrencilerin hazırladığı tiyatro, skec, şiir dinletisi vb
gösteriler davetlilerce ilgiyle izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7295.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Sağanak Yağış Etkili Oldu
Kayseri şehir merkezinde öğle saatlerinden sonra etkili olan ve aralıklarla devam eden
sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle
vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, tedbirli...
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Kayseri şehir merkezinde öğle saatlerinden sonra etkili olan ve aralıklarla devam eden
sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı
vatandaşlar, tedbirli davranıp yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak yollarına devam
etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar da binaların çıkıntılarına sığındılar. Yağmura aldırış
etmeden yürüyen bazı vatandaşlar ise iliklerine kadar ıslandılar.
Sağanak yağış nedeniyle, yollar, cadde ve sokaklar, park ve otoparklarda küçük gölcükler
oluştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7296.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Kayseri Erciyesspor, Gurbetçi Oyuncuyla
Anlaştı
Kayseri Erciyesspor, İsveç uyruklu olan ve İsveç Ligi takımlarından Malmö FF takımında
oynayan Mahmut Özen ile anlaştı.Kayseri Erciyesspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde
yer alan açıklamada, "Kulübümüz, 2014-2015 sezonu için Mahmut...
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Kayseri Erciyesspor, İsveç uyruklu olan ve İsveç Ligi takımlarından Malmö FF takımında
oynayan Mahmut Özen ile anlaştı.
Kayseri Erciyesspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz,
2014-2015 sezonu için Mahmut Özen ile 1+3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimizin
kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 1 Eylül 1988 tarihinde doğan İsveç uyruklu
Mahmut Özen, en son İsveç Ligi'nde olan Malmö FF takımında görev almaktaydı" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7297.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Raylı Sistem Talas Hattı Çalışmaları Tüm
Hızıyla Devam Ediyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Raylı Sistem'i Talas ile buluşturacak olan
Erciyes Üniversitesi-Cemil Baba Mezarlığı Hattı'nda incelemelerde bulundu. Toplu taşımaya
hız, estetik ve konfor getiren raylı sistemi Talas'a uzatacak...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Raylı Sistem'i Talas ile buluşturacak olan
Erciyes Üniversitesi-Cemil Baba Mezarlığı Hattı'nda incelemelerde bulundu. Toplu taşımaya
hız, estetik ve konfor getiren raylı sistemi Talas'a uzatacak çalışmaların son durumunu
yerinde gören Başkan Özhaseki, yetkililerden bilgi aldı.

Yoğun yağmura rağmen Atatürk Bulvarı'nda devam eden çalışmaları Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu ile birlikte inceleyen Başkan Özhaseki, toplu taşımada milat olarak kabul
ettikleri raylı sistem ağının genişlemeye devam ettiğini belirterek, "Raylı sistem ağımız
sürekli genişliyor. Şehri doğu-batı hattında geçen OSB-İldem güzergahına ek olarak güney
yönünde Talas Hattı çalışmalarımız sürüyor. Bu yılın başında zaten Erciyes Üniversitesi'ne
kadar olan bölümü tamamlayıp hizmete açmıştık. Şimdi de o hattın devamını Talas'a
bağlayacak çalışmalar sürüyor. Burasını da en kısa zamanda tamamlayarak Talas'ı raylı sistem
konforuyla buluşturmak istiyoruz" dedi.
İnceleme esnasında vatandaşlarla da görüşüp düşünce ve önerilerini alan Başkan Özhaseki,
sevgi gösterileri arasında Talas'tan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7298.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Forum Kayseri ‘kitap Kumbarası’ İle Çocukları
Sevindirdi
Forum Kayseri, ‘Kitap Kumbarası’ kampanyasıyla topladığı yüzlerce kitabı, maddi olanakları
kısıtlı okullara dağıtarak çocukların yüzünü güldürdü.Forum Kayseri Alışveriş Merkezi,
düzenlediği ‘Kitap Kumbarası’ kampanyasıyla...
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Forum Kayseri, ‘Kitap Kumbarası’ kampanyasıyla topladığı yüzlerce kitabı, maddi olanakları
kısıtlı okullara dağıtarak çocukların yüzünü güldürdü.
Forum Kayseri Alışveriş Merkezi, düzenlediği ‘Kitap Kumbarası’ kampanyasıyla maddi
olanakları kısıtlı okullarda eğitim gören çocukları sevindirdi. Forum Kayseri tarafından
gerçekleştirilen kampanyaya Toplum Gönüllüleri Vakfı da, okumanın önemi ve kitap bağışı
konusunda çeşitli etkinliklerle destek verdi. 15 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında kitap
kumbarasında biriken yüzlerce kitap, eğlenceli bir etkinlikle TOKİ Hasan Polatkan Ortaokulu
ve Adnan Menderes İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıtıldı. Etkinlik boyunca Forum
Kayseri maskotları Borni ve Ceni de neşe dolu şarkılarla ve danslarla çocuklara unutulmaz bir
gün yaşattı.
Forum Kayseri’de düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek kitap bağışı kampanyasıyla,
Kayseri’de farklı okullarda eğitim gören çocuklara destek sağlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7299.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Askf Genel Kurulu Yapıldı
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) 15'inci Genel Kurulu, Kadir Has
Spor ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurul'da yapılan oylamada, Musa Soykarcı
başkanlığındaki liste, 3 yıllığına Kayseri ASKF'nun yönetimine getirildi.Üstün...
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) 15'inci Genel Kurulu, Kadir Has
Spor ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurul'da yapılan oylamada, Musa Soykarcı
başkanlığındaki liste, 3 yıllığına Kayseri ASKF'nun yönetimine getirildi.
Üstün Tuncer Başkanlığındaki Divan Kurulu'nun yönettiği Genel Kurul'da söz alan Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, son dönemlerde gençlerin kötü alışkanlıklara
yöneliminde artış olduğunu belirterek, ''Gençlik, Asım'ın gençliğiyken, şimdiki gençliği
tanıyamıyoruz. Birçok genç, çok farklı ve değişik kötü yollara sapıyor. Bizler, spora gönül
verenler bir araya gelerek, el ele vererek, birlikte gençliği bir yerlere getirmemiz gerekiyor.
Futbol oynadığı için çocuğunu taşla kovalayan bir arkadaşım, bu davranışından dolayı çok
pişman olduğunu söyledi. O arkadaşım, 'Demek ki, futbol oynadığı için çocuğum
kahvehaneye gitmemiş, sigara ve alkole bulaşmamış, kötü arkadaş ve kötü alışkanlık sahibi
olmamış. Spor sayesinde oğlum, anne ve babasına saygılı, toplumda değer verilen biri olmuş.
Yıllar geçtikten sonra bunları fark ettim' dedi. İşte biz de el ele vererek bütün çocuklarımızı,
gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, spora yönlendirmeliyiz'' dedi.
Genel Kurul'da söz alan Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı da, amatör spor kulüplerinin
içinde bulunduğu sorunlara değindi. Soykarcı, İl Özel İdareleri'nin 30 Mart yerel
seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçtiğini ifade ederek, ''Önceden
Valiliğimiz ve İl Özel İdaresi kanalıyla amatör spor kulüplerine maddi kaynak
sağlanabiliyordu. Şimdi bu durum Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanlıklarında. Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet Özhakesi'den, kulüp binası olmayan 30-32 tane amatör spor
kulübümüz için kulüp binası yaptırılması konusunda söz aldık, bunu yaptıracağız. Ayrıca
Belediyeler, amatör spor kulüplerine maddi anlamda destek vermeli. Büyükşehir Belediyesi
ile merkez Melikgazi ve Kocasinan Belediyelerimizin spor kulübü kurmalarını istemiyoruz.
Bunun yerine, şehir merkezinde ve ilçelerde bulunan amatör spor kulüplerine maddi destek
versinler'' ifadelerini kullandı.
Genel Kurul'da konuşan Kaskispor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur ise, bayan basketbol
takımı kurmak isteyen bütün amatör spor kulüplerine malzeme konusunda destek olacaklarını
bildirdi. Yağmur, ''Buradan, bayan basketbol takımı kuracak bütün amatör spor kulüplerimize
sesleniyorum, takımlarını kursunlar, oyuncularını bulsunlar, topundan formasına, eşofmanına
kadar bütün malzemelerini biz karşılayacağız. Yeter ki genç kızlarımızın spor yapabilecekleri
ortamlar oluşturulsun. Bizim kulübümüzün bütçesi, burada bahsedilen rakamlar karşısında
çok fazla. Ama bu bütçenin büyük bir bölümünü, yabancı oyuncularımızı transfer etmek için
harcıyoruz. Onlara 250 bin-300 bin dolar para veriyoruz. Gönül ister ki, Kayserimizden iyi
oyuncular çıksın ve ben bu paraları onlara vereyim. Hatta Kayseri'den çıkacak iyi bir
oyuncuya ben, gözünün yaşına bakmadan 400 bin dolar veririm'' diye konuştu.

Gençlerin, spor yerine zamanlarını çok farklı yerlerde ve çok kötü alışkanlıkların peşinde
geçirdiğini ifade eden Yağmur, ''Keşke kahvehaneye gitseler, daha beter yerlerde zamanlarını
geçiriyorlar. Gençler o kadar pervasızlaştı ki, söylemek istemiyorum ama bunlar Kayseri'de
de var. Gençleri sporun içine çekerek bu kötü alışkanlıklarından kurtarmalıyız'' dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra, bir önceki yönetimin faaliyet raporu ile denetim raporu
oylanarak kabul edildi. Genel Kurul'da tek liste olarak gidilen seçimlerde ise, Musa Soykarcı
başkanlığındaki liste, 3 yıllığına Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun yönetimine
getirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7300.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Germir Ve Gökkent Semtine Kesme Çim İle
Yeşil Alanlar
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Germir ile Gökkent semti arasında
oluşturulan yeşil kuşak hattında hem ağaçlandırma hem de çimlendirme çalışmasının
yapıldığını söyledi,Mimarsinan Bölgesi Organize Sanayi ile Malatya...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Germir ile Gökkent semti arasında
oluşturulan yeşil kuşak hattında hem ağaçlandırma hem de çimlendirme çalışmasının
yapıldığını söyledi,
Mimarsinan Bölgesi Organize Sanayi ile Malatya yolu üzerinde boyları birer metrenin
üzerinde olan çam fidanların dikimini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi
Belediyesi olarak çim ekilecek alanlarda hazır kesme çim kullanarak bir günde çimlendirilmiş
yeşil alanları Kayseri’ye kazandırıyoruz. Sabah iş yerine giden iş dönüşü mahallelerinde
çimlendirilmiş alanlar ile karşılaşıyorlar. Belediye olarak çevre ve doğa dostu bir çalışma
yaparak Germir bölgesi ile Gökkent Mahallesi arasında oluşturulan yeşil kuşak alanında hem
ağaçlandırma hem de çim çalışması yaparak Kayserimize kazandırdık. Bu yeşil kuşak
çalışması ile çevremizi her zamanki gibi güzelleştirdik. Bu yeni hali ile Kayserimize hayırlı
olsun“ dedi.
Melikgazi Belediyesi olarak binlerce fidanın halkın da katılımı ile Kayseri’ye
kazandırdıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Germir ile Gökkent arasındaki
oluşturulan yeşil kuşak alanında 15 bin metrekare hazır kesme çim kullandıklarını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7301.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Erü İletişim Fakültesi'nde Mezuniyet Heyecanı
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2013-2014 eğitim ve öğretim döneminin sona
ermesiyle birlikte, mezuniyet heyecanı yaşandı.Bünyesinde 'Gazetecilik', 'Radyo, Televizyon
ve Sinema' ile 'Halkla İlişkiler ve Tanıtım' bölümlerinde...
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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2013-2014 eğitim ve öğretim döneminin sona
ermesiyle birlikte, mezuniyet heyecanı yaşandı. Bünyesinde 'Gazetecilik', 'Radyo, Televizyon
ve Sinema' ile 'Halkla İlişkiler ve Tanıtım' bölümlerinde lisans düzeyinde normal ve akşam
eğitimi veren İletişim Fakültesi, bu kez 8'inci dönem mezunlarını topluma kazandırdı. Erciyes
Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde yapılan mezuniyet törenine, Erciyes Üniversitesi
Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Doğan, davetliler, öğrencilerin aileleri ve öğrenciler
katıldı.Törende konuşan rektör Vekili Prof. Dr. Murat Doğan, öğrencilerin yetişmesinde
emeği geçen başta aileleri olmak üzere, öğretim üyelerine ve hocalarına teşekkür etti. Prof.
Dr. Doğan, ''Mezun gazeteci arkadaşlarımızın mesleğe atılmaları için biraz zamana ve sizlerin
değerli desteklerinin sürmesine ihtiyaçları var. Onlara şimdiye kadar verdiğiniz desteği, bu
süreçte de esirgemeyin. Mezun arkadaşlarım, sizlerden isteğimiz, mesleğe atıldığınızda, hani
o Türk filmlerinde duymaya alıştığımız söz var ya, 'Gerçeği, yalnızca gerçeği söyleyin ve
yazın'. Şimdi burada diplomalarınızı alırken, sizlerden bu sözü vermenizi istiyorum. Hedefe
giden her yol mübahtır, mantığından uzak, topluma gerçekleri ulaştırın'' diye
konuştu.Konuşmanın ardından Prof. Dr. Murat Doğan ve davetliler, sırayla mezun olan
öğrencilere diplomalarını ve çiçeklerini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7302.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Tekstilciler, enerjilerinin yüzde 45’ini boşa
harcıyor
Enerji verimliliği alanındaki çalışmaları ile dikkat çeken Enervis, Ekonomi Bakanlığı ile
ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
tekstil firmalarının enerji verimliliği raporunu hazırladı. Rapora göre, tekstil firmaları,
kullandıkları enerjinin yüzde 45’ini boşa harcıyor; Fabrikalardaki verimsizlik en fazla,
üretilen buharın prosese girmeden kaybolmasından kaynaklanıyor.
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Alman enerji devi EWE’nin enerji verimliliği alanında hizmet veren şirketi Enervis, sanayi
firmalarına yönelik yürüttüğü enerji verimliliği raporunun ilk ayağını tamamladı. Ekonomi
Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen projenin ilk aşaması tekstil firmalarını kapsadı. Enervis’in
EWE AG uzmanları ile birlikte yürüttüğü analizlerden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Ekonomi Bakanlığı ile yürütülen proje, sektörlerin enerji verimliliği karnesini ortaya
koyacak
Proje kapsamında firmaların 4 yıla ait elektrik, ısıl enerji tüketimleri ve üretim verilerini
inceleyen Enervis, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, yakma, basınçlı hava, aydınlatma, elektrik
ve otomasyon sistemlerinde ölçümler yaparak detaylı bir rapor ortaya koydu. Rapora göre,
tekstil firmalarındaki eneji kaybı yüzde 45’i buluyor.
Rapora ilişkin değerlendirmelerini ve firmaların en sık yaptıkları hataları sıralayan Enervis
Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Yaptığımız inceleme ve analizlerde gördük ki; tekstil
firmalarının en önemli problemlerinden biri büyük maliyetler ile üretilen buharın, prosese
gelmeden yolda kayba uğramasıdır. Özellikle buhar kaçakları çok düşük maliyetlerde
ekipman bakımı ve değişikliği ile önlenip, önemli tasarruf elde edilebilir. Ortaya çıkan diğer
önemli husus, tesis kurulumu aşamasında buhar kazanının işletme şartlarına uygun
seçilmemesidir. Genellikle büyük kapasiteli buhar kazanı seçimi ile kazanın sürekli devreden
çıkıp devreye girmesi, enerji tüketimini önemli ölçüde artırmaktadır” dedi.
Düşük maliyetlerle enerji verimliliği artırılabilir
Kipoğlu, sanayi tesislerindeki aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi altyapı ihtiyaçlarının üretim
kapasitesindeki artışa paralel revize edilmediğinin de altını çizerek şu tavsiyelerde bulundu;
“Tesislerin büyümesine, üretim hatlarının değişmesine göre aydınlatma sisteminde de
revizyon yapılması gerekmektedir. Gelişen aydınlatma teknolojisi ile birlikte düşük enerji
tüketimleri ile yüksek verimler elde edilebilmektedir. Özellikle boyama prosesi olan tekstil
firmaları büyük oranda ısıl enerji kullanmaktadır. Bu sebeple başta boyama prosesi olan
firmalar olmak üzere ısı geri kazanım projeleri, enerji maliyetlerini önemli oranlarda
düşürebilmektedir”Osman Kipoğlu, Türkiye’de elektrik tüketiminin %40’ının, doğalgaz
tüketiminin ise %26’sının sanayide kullanıldığını belirterek, bu alanda yapılacak enerji
verimliliği çalışmalarının hem üretim maliyetlerini, hem de ülkenin enerji ithalatını
azaltacağının altını çizdi. Enervis’in yürüttüğü projenin ikinci aşamasında otomotiv
üreticilerinin enerji verimliliği karnesi ortaya konulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7303.html
Erişim Tarihi: 09.06.2014

Bu hangimize sürpriz oldu ki...
Prof. Dr. Berdal Aral ile yaptığımız söyleşinin ikinci kısmında Başbakan Erdoğan’ın 1915
Ermeni Tehciri ile ilgili taziyesinin ne anlama geldiği sorduk. Aral bunun tehciri 100. Yılı
olan 2015 yılına yönelik bir hareket olduğunu düşünmediğini belirtti. Buna gerekçe olarakta
mevcut hükümetin birçok konuda yaptığı açılımı örnek göstererek; “Bu hangimize sürpriz
oldu ki…” dedi.
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Bünyamin Gültekin'in Söyleşisi
Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berdal Aral ile yaptığımız söyleşinin ikinci
kısmında yeni Türkiye’nin yol haritasının ipuçlarını aramaya devam ettik. Bu bağlamda
Aral’a Türkiye’nin Rusya, Uzakdoğu ve Ortadoğu’daki yeni hamlelerini sorduk. Bu
hamlelerin hangi anlamları ifade ettiğinin yanıtlarını aradık. Ayrıca komşularla yürütülen yeni
ilişkilerin uzun vadedeki getirilerini masaya yatırdık. Aral’a ayrıca Başbakan Erdoğan’ın
yayınladığı 1915 yılında yaşanan tehcir için taziye mesajının ne anlama geldiğini de sorduk.
Aral, bu gelişmenin günü kurtarma adına yapılmış bir hamle olmadığını çünkü hükümetin
ülkedeki birçok etnik grup için de benzer hamleler attığını hatırlattı.
Türkiye’nin 1950’li yılların sonuna doğru başlayan Avrupa Birliği’ne üye olma süreci
var. Ancak son zamanlarda Avrupa Birliği’ne alınmayacağının bilincine kavuşmuş
durumda… Diğer yandan Başbakan Erdoğan Rusya ziyaretlerinden birinde Putin ile
görüşmesinde şakayla karışık Şangay İşbirliği Teşkilatı’na Türkiye’nin alınması ve
Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden kurtarılması söyleminde bulundu. Yakın zamanda da
Kazakistan’da Şangay İşbirliği Örgütü’yle bir mutabakat imzalandı. Yine Türkiye’nin
Ortadoğu’da etkin bir rol oynadığını da gözlemliyoruz. Sizce Türkiye yönünü batıdan
doğuya mı çeviriyor?
Türkiye Şangay İşbirliği’ne üye olmak istiyor gibi görünüyor. Ama ben bunun blöf olduğunu
düşünüyorum. Zaten Başbakan Erdoğan’da bu örgütün Türkiye’yi üye olarak almayacağının
bilincinde… Bunu batıya yönelik potansiyel malzeme olarak kullanıyorlar. Erdoğan ‘Eğer
beni almazsanız benim Şangay kartım da var’ demek istiyor.
Bu aynı zamanda hükümet ve Recep Tayyip Erdoğan’ın aslında küresel düzeyde etkinliği
olan bir takım örgütler içerisinde kendisine bir yer arayışı içerisinde olduğunu gösteriyor.
Türkiye şuanda Afrika Birliği ve Arap Birliği’nde gözlemci konumunda… Türkiye Afrika’ya
çok ciddi açılım sağlamış durumda, Rusya ile yakın ilişkileri var. Amerika ile de çok yakın
temas halinde… Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman aslında Türkiye iddiasının
ne kadar güçlü olduğunu da gösteren bir örnek bu.
Çin ve Rusya, Türkiye’nin üyeliğine çok sıcak bakmaz. Çünkü Türkiye, orada Türki
Cumhuriyetler ile çok yakın temasa geçecektir. Türki Cumhuriyetler ile yakın temasa
girilmesi demek uzun vadede Rusya ve Çin’in askeri ve siyasi çıkarlarına engel teşkil edebilir.
Bu da onların istediği bir şey değil sanırım.
Başbakan Erdoğan Ermeni tehcirinin yıl dönümünde bir taziye mesajı yayınladı.
Kimileri bunu Ermenilerin bizim ‘tehcir’ dediğimiz onların ise ‘kırım’ dediği 1915
olaylarının yüzüncü yılı olan 2015 yılında sürdürdükleri hazırlıklara bir önlem olarak
algılıyor. Kimileri de bunu devam eden komşularla iyi ilişkiler politikasının bir
yansıması olarak görüyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben bu taziyenin isabetli olduğunu düşünüyorum. Metni baştan sona okudum ve çokta
hoşuma gitti. Onların duyduğu acıyı hissettiğini söylemesi ve taziyede bulunması ve acılar
arasında herhangi bir hiyerarşinin olmamasının ifade edilmesi yerinde bir mesajdı. Birinin acı
çekmiş olması bir başkasının acısına duyarsız kalmasını gerektirmiyor. Türkiye bu açıdan çok
güzel bir açılım yaptı. Buna bir tür Ermeni açılımı diyebiliriz.
Taziyenin, 2015 yılına yönelik bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mevcut hükümet
birçok konuda açılım yapmış bir hükümet. Bu hangimize sürpriz oldu ki… Yer yerinden
oynadı mı? Sokağa çıkan oldu mu mesela… Demek ki kendi kamuoyunu insan hakları
konusunda daha hassas bir konuma getiren bir hükümetten bahsediyoruz. Türkiye’de Kürt
meselesi ile ilgili de çok ciddi hamleler yapılmış durumda… Dersim katliamından dolayı özür
dileyen bir hükümetten bahsediyoruz. Alevi açılımı söz konusu oldu. Bu süreç halen devam
ediyor. İnsan hakları konusunda birçok alanda iyileşmeler yapıldı. Askerin siyasi rejim
içerisindeki rolü çok azaltıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı. Azınlık hakları ile
ilgili çok önemli adımlar adıldı. Bütün bunları yapan bir hükümetin taziye de bulunmasını da

çok şaşırtıcı bulmamak gerekir. Bu aynı zamanda bu hükümetin reaksiyonel bir hükümet
olmadığını da gösteren bir örnek… Sürekli girişimci ve inisiyatifi elinde tutan ve bunu
yaparken hiçbir komplekse kapılmadan tarihle yüzleşen bir hükümet ve siyasi yapı ortaya
çıkıyor. Ben taziyenin doğru olduğunu ve tatbikî diplomatik anlamda getirisinin de olacağını
düşünüyorum.
Tabii bu gelecek yıl yapılacak olan Ermeni propagandasına yönelik bir hamle olarakta
algılanabilir. Ama ben asıl motivasyonun bu olduğunu düşünmüyorum. Ermeni meselesi ile
yüzleşen bir politika var. Bundan sonra belki de Türkiye, Ermenistan ile olan ilişkilerinde
tarihin verdiği yükümlükleri daha az hisseden bir yükümlülük kurabilir.
Ermeni askeri birimlerinin, Azerbaycan’ın Karabağ’da işgal ettikleri topraklarda
çekilmezlerse tabii Türkiye’nin Ermenilere yönelik diplomatik hamleleri de istenmeyen
sonuçlar verebilir.
Sizin bu görüşünüze paralel olarak bir şey söylemek istiyorum. Ahmet Davutoğlu’nun
‘Stratejik Derinlik’ tezinde komşularla sıfır sorun stratejisinden dolayı Dışişleri
Bakanlığı’na getirilmesi aslında bu süreci başlatmış olmadı mı?
Evet, zaten Ahmet Davutoğlu’nun görüşleri biliniyor. Hükümete çok ters düşseydi zaten
dışişleri bakanı olmazdı. Demek ki orada bir takım hassasiyetler var.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7304.html
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