HABER ARŞĐVĐ
(01 ŞUBAT-09 ŞUBAT 2014)
Argıncık çözüm bekliyor
Şehir Merkezine 4 kilometre mesafede bulunan 10 mahalleden müteşekkil, yaklaşık 100 bin
kişinin yaşadığı Argıncık Semti sakinleri, kentsel dönüşüm çerçevesinde gecekondu ve çarpık
yapılaşmadan hâlâ kurtulamadıklarından yakınarak, semtin yeterli hizmet görmemesinden
yakınıyorlar.
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Şehir Merkezine 4 kilometre mesafede bulunan 10 mahalleden müteşekkil, yaklaşık 100 bin
kişinin yaşadığı Argıncık Semti sakinleri, kentsel dönüşüm çerçevesinde gecekondu ve çarpık
yapılaşmadan hâlâ kurtulamadıklarından yakınarak, semtin yeterli hizmet görmemesinden
yakınıyorlar.
Kayseri kent merkezine yakın semtlerin tamamı gecekondulardan arındırılıp modernize
edilerek, çarpık yapılaşmanın önüne geçilirken, Argıncık semtinde adeta 20 yıldır bir çivi
çakılmaması semt sakinlerini çileden çıkarıyor.
Görüştüğümüz semt sakinleri, semtin gelişmesi için Bekir Başkan’dan çok umutlu olduklarını
fakat, umduklarını bulamadıklarını ifade ediyorlar. Đlk başlangıçta 18 uygulaması yapılıp
müstakil tapularına kavuştuklarını ve başkanın ilk icraatlarından birinin demiryolu hemzemin
geçit üzerine üst köprü yapılarak can kayıplarının önüne geçilmesi ve kanalizasyon gibi
önemli hizmetlerin yapıldığını ifade eden semt sakinleri, Argıncık’ın, ihmal edildiğinden ve
görmezlikten gelindiğinden yakınıyorlar.
Farklı kat yüksekliğinde bir kısım binaların yapıldığını ve Ihlamur yolunun açıldığını belirten
semt sakinleri, Argıncık’ın hâlâ gecekondu ve çarpık yapılaşmadan kurtulamadığını ifade
ediyorlar. Semtlerinin neden bir Barbaros, neden bir Yıldırım Beyazıt, neden bir Beşparmak
gibi modernize edilmediğini sorgulayan semt sakinleri, bunun önündeki en büyük engelin
Belediye tarafından talep edilen yüksek bedelli şerefiye rakamı olduğunu söylüyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5577.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Sınıfta Kaldık
Her yıl ülkemize yoğun ziyaret gerçekleştiren yabancı turistler ülke genelinde gelirleri
yükseltirken, kadim kent Kayseri’de ne turist sayısı ne de turizm gelirler yükseliyor.
Kayseri’yi en çok ziyaret edenler ise yerli turistler oldu.
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Đstatistik kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre turizm gelirlerimiz geçen yılın aynı
ayına göre bu yıl %5 artarak 7. 765. 343 bin dolara ulaştı. Ortaya çıkan bu sonuçlar
neticesinde ülkemizi ziyaret edenlerin % 77,4’ünü yabancı ziyaretçiler oluştururken %
22,6’sını yurt dışından ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Ülkemize ziyaret de bulunanların harcamamaları ise beklentinin çok üzerinde bulunuyor.
Geçen yılın yüksek oranını yine yabancı turistlerin harcamaları ile arttığı bilinmektedir.
Turizm gelirlerini kişisel ya da organize turlar ile yapılan harcamalar oluşturmaktadır. Bu yıl
ise kişisel harcamalar yurt genelinde 6 milyon doları geçerken tur harcamaları ise 1,5 milyon
doları buldu. Bu gelişmeler ise sektör içinde ise bölge ve şehir esnafının yüzünü güldürdü.
Turizm geliri 2013 yılında bir önceki yıla göre %11 artarak 32 310 424 bin dolar oldu. Turizm
gelirinin %78’i yabancı ziyaretçilerden, %21’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş
ziyaretçilerden elde edildi. Bu yıl turizm gelirinin 24 836 789 bin dolarını kişisel harcamalar,
7 473 635 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Yurt genelinde ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 1 milyon doları buldu
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 854 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların
ortalama harcaması ise 1 542 dolar oldu. Bu yılda kişi başına ortalama harcama 824 dolar,
yabancıların ortalama harcaması 749 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama
harcaması ise 1 252 dolar oldu. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2013 yılında bir
önceki yıla göre %7 artarak 39 226 226 kişi oldu. Bunların % 86’sını (33 827 474 kişi)
yabancılar, % 13’ünü (5 398 752 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Bu yılda turizm gideri, geçen yıla göre %14,4 artarak 5 253 565 bin $ oldu. Bunun 4 286 397
bin dolarını kişisel, 967 168 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Yurt dışına daha çok gidiyoruz
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %33
artarak 1 962 893 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 783 dolar olarak
gerçekleşti.
Bu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre %29 artarak 7 525 869
kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 698 olarak gerçekleşti.
Kayseri turist çekemiyor
Kayseri gelirlerden ziyade turist sayılarında beklenilen artışı gerçekleştiremedi. Geçen
yıllarda 35 bin kişinin ziyaret ettiği Kayseri’de ziyaret edenlerin sayısının bu yıl artması
bekleniyor. Şubat ayında açılması planlanan Türkiye’nin ilk Selçuklu müzesine dönüştürülen

yer le turist sayısında artış bekleniyor. Kayseri’de turistlerin en fazla ziyaret ettiği yer
arkeoloji müzesi olurken bunu etnografya müzesi, Atatürk evi , Kültepe ören ve Soğanlı
oldu.
Kayseri’ye daha çok yerli turist geliyor
Kültür şehri olan Kayseri’de birçok mühim zâtın türbeleri, tarihi mekanlar bulunurken bunlar
yabancı turistin ilgisini çekmezken, Kayseri’ye daha çok yerli turistler geldi. 2013’ün ilk 6
ayında 285 bin turistin geldiği Kayseri’yi sadece geçen yılın ekim ayında 11 bin yerli turist
ziyaret etmişti.
HABER VE FOTOĞRAF: MAHMUT HOP(STAJYER)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5578.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Bu çile bitmez !
Trafik çilesi büyüyor
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Adliye binası arkasında ki Ahmet Paşa Caddesi’nde yaşanan trafik sorunu vatandaşı canından
bezdirdi. Vatandaş, ara sokaklara girememekten ve aracına uygun park yeri bulamamaktan
şikâyetçi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5579.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Hacmimiz büyüyor
Türkiye Đstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış
ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Aralık ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %4,9
artarak 13 220 milyon dolar, ithalat %16,7 artarak 23 137 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Ülkemizin en büyük ticaret hacmine sahip olan ülkeler arasında olan Avrupa Birliği
ülkelerine %6,6 oranında yükseldi. Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği’ne
(AB) üye olması nedeniyle AB ülke grubu 28 ülkeyi içerecek şekilde hazırlandı. Dış ticaret
açığımız %37,3 artarak 7.222 milyon dolardan 9.917 milyon dolara çıktı. Đthalatımız aynı
yılın verilerine göre %63’ten %51 oranına düştü Önceki yıl verileriyle karşılaştırma
yapılabilmesi için 2013 yılına ve geriye dönük olarak tüm yıllara ilişkin veriler 28 ülkeyi
içerecek şekilde revize edildi.
AB’nin ihracattaki payı 2012 Aralık ayında %39,3 iken, 2013 Aralık ayında %39,9’a
yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre %6,6 artarak 5 279 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
En çok Irak’a satıyor, en çok Almanya’dan alıyoruz
Ayrıca en fazla ihracat yaptığımız ülke 1. 224 milyon dolarla Irak olurken bunu 1.161 milyon
dolar ile Almanya, 571 milyon dolar ile Đngiltere takip etti. Đthalatta ise ilk sırayı bu kez
Almanya aldı. %17 artan ithalat ile 2.477 milyon dolar ile Almanya ithalat yapılan ülkeler
listende ilk sırasında yer aldı. Bu sırayı 2.434 milyon dolar ile Rusya, 2.145 milyon dolar ile
Çin ve son olarak ise 1.126 milyon dolar ile Đtalya takip etti. Đç ve dış ticarette en çok pay ise
elektronik eşya ve parçaların alımı ve satımından oluştu.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5580.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

ABD MERKEZ BANKASI KARARI...
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ABD Merkez
Bankası (FED)’nın tahvil alımları ile ilgili önceki gün açıkladığı karar sonrası, döviz ve
ekonomi piyasası hakkında değerlendirme de bulundu.
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FAĐZ ORANLARI SERMAYEYĐ ÇEKECEK DÜZEYDE OLMALI
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, FED’in Eylül 2012’den bu yana devam eden ve 85 milyar
dolardan 75 milyar dolara düşürülen tahvil alımı değerlendirdi. Türkiye’nin, son altı aydır
BIITS (Brezilya, Hindistan, Endenozya, Türkiye ve Güney Afrika) ülkeler grubunu bir üyesi
olduğunu belirten Hiçyılmaz, “Bu ülkelerin ortak özelliği; cari işlem açıklarının yüksek oluşu,
borçlanma ile ilgili sorunlarının bulunması, yabancı paralara karşı iki ay öncesine kadar
değerli ulusal paraya sahip olmalarıdır. Bundan dolayı da bu ülkelerin faiz oranları sermayeyi
çekecek düzeyde olmalıdır. Ne yazık ki, faiz oranlarının gelişmiş ülkelerin faiz oranlarının
üstünde seyretmesi gerekiyor.’ Dedi. Türkiye’nin bu ülkelerden farklı bir yönü bulunduğunu
hatırlatan Hiçyılmaz, ‘ BIITS ülkeleri içinde bütçe açığı yüzde 1,5 ile en düşük olan ülke
Türkiye’dir. Bu durum, Türkiye’nin riskli ortamdan çıkarılabilmesi için önemli bir
avantajdır.” diye konuştu.
EK ÖNLEMLER ALINMALI
Önceki yıllarda ABD’nin başlattığı tahvil alım programının dünyadaki dolar arzını artırdığını
vurgulayan KTO Başkanı Hiçyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Buna bir de ABD Merkez
Bankası FED’in düşük faiz politikası (sıfır bile oldu) eklenince, yükselen ekonomiler (BIITS
ülkeleri, Arjantin, Çin, Rusya) kolayca para bulabildiler, sermaye çekebildiler. Ancak şimdi
FED, para arzı artış oranını düşürüyor. Đki ay öncesine kadar ayda 85 milyar dolarlık tahvil
alıyordu. Yani, dolar arz ediyordu, geçen ay bunu 75 milyar dolara, önceki gece de 65 milyar
dolara çekti. Bu karar ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)’nın bir önceki
gece aldığı faiz artırımı kararının gücü zayıflamış oldu. Döviz kuru üzerindeki baskı devam
edecek gibi duruyor. Bundan dolayı ilave tedbirlerin alınması gerekebilir.”
DOLAR YÜKSELMĐŞTĐ
Bu karar ile tahvil alımlarında atılan bu adım ile DMayıs 2013'te Fed Başkanı Ben
Bernanke'nin gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına sıcak paranın gireceğini ifade etmişti.
Ayrıca karar öncesi dolar bankalar arası işlemlerde dolar 2.2420 TL’den 2.2700 TL'ye
çıkmıştı.
Haber: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5581.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Palancıoğlu Muhtar Ve Muhtar Adaylarıyla Bir
Araya Geldi
AK Parti Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Palancıoğlu, Talas mahalle ve köy muhtarları
ile muhtar adaylarıyla yemekte bir araya geldi. Yemekte muhtar ve muhtar adaylarıyla bir
araya gelen Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın ilk ulaştığı ve...
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AK Parti Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Palancıoğlu, Talas mahalle ve köy muhtarları
ile muhtar adaylarıyla yemekte bir araya geldi.
Yemekte muhtar ve muhtar adaylarıyla bir araya gelen Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın ilk
ulaştığı ve sıkıntılarını paylaştığı kişiler sizlersiniz. Bu yüzden sizlerle sık sık bir araya
gelerek mahalle ve köylerimizde toplantılar gerçekleştirerek sıkıntı ve istekler bağlamında
istişareler yapacağız’ dedi.
Palancıoğlu, "Yol, kaldırım ve temizlik gibi işler belediyenin yapmak zorunda olduğu asli
görevleridir. Sizler bunların yanında mahalle ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın isteklerini
eksiklerini yazılı raporlar halinde bizlere hazırlayın ve teslim edin inşallah göreve geldiğimiz
gün itibariyle de sizlerin istekleri doğrultusunda biran önce bu çalışmalara vakit kaybetmeden
başlayalım" diye konuştu.
Muhtar ve adaylar ile bire bir istişarelerde bulunan Palancıoğlu muhtarlardan gelen istek ve
şikâyetleri not ederek, ''Đnşallah kısa süre sonra tek tek mahalle ve köylerimizi ziyaret ederek
sorunları yerinde dinleyeceğiz'' dedi.
Yemekte davetli olarak bulunan Đl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın da "Hizmet için 11
arkadaşımız başvurduk. Hizmet yapmak, adayımız sayın Mustafa Palancıoğlu’na nasipmiş.
Bizlere düşen ise bütün gücümüzle onun yanında olmaktır, öyle de olacaktır" ifadelerinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5582.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Büyükkılıç, Mim-sin’li Hanımlarla Bir Araya
Geldi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Đlçe Kadın Kolları
tarafından Mim-Sin bölgesi Şirintepe mahallesinde düzenlenen “Sabah kahvesi” mahalle
toplantısına katıldı.Şirintepe Mahallesindeki programa Melikgazi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Đlçe Kadın Kolları
tarafından Mim-Sin bölgesi Şirintepe mahallesinde düzenlenen “Sabah kahvesi” mahalle
toplantısına katıldı.
Şirintepe Mahallesindeki programa Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı
sıra AK parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, AK Parti Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar
Pakırtaşı ve AK Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ile yönetim kurulu
üyeleri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, "Teşkilatlarımızın
yüz akı hanım kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. AK Teşkilatın, AK hanımları olarak size
düşen büyük görevler var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi önümüzdeki 30 Mart
seçimlerinde de sizlerin gayreti, mücadelesi, özverisiyle alnımızın Ak’ı ile Ak Kadrolar
işbaşına gelecektir" dedi.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren hizmet aşkıyla Melikgazi'nin her köşesini adeta bir
nakkaş misali nakış nakış işleyerek bugün herkesin yaşamak istediği ve gıpta ile baktığı bir
ilçe konumuna getirdiklerini ve Türkiye’de referans belediye olarak anılan bir ilçe konumuna
geldiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “biz bu çalışmaları yaparken analarımız,
bacılarımız, kardeşlerimiz olan Siz hanım kardeşlerimizden çok büyük destek aldık.Hepinize
minnettarız ve şükran duyuyoruz. Mimarsinan bize 2009 yılından itibaren bağlanan insanı ile
doğası ile çok güzel ve farklı bir bölgemizdi. 2009 yılından itibaren bize bağlanan diğer 6
bölgede olduğu gibi geçen beş yıl süresinde Mimarsinan da Melikgazi'nin standardı yüksek
hizmetlerinden istifade etti. Mim-Sin bölgesinde şu anda asfaltsız yolumuz kalmadı.Sosyal
tesisimizin yakın zamanda temelin attık ve inşaat hızla devam ediyor.Sağlık ocağı ile ilgili
olarak gerekli protokoller yapıldı ve inşallah en kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak.
PTT ihtiyacını da belediye zabıta hizmet binası olarak kullanılan tesisimizi bu kuruma tahsis
ederek çözümledik. Parklarımızı daha donanımlı ve daha kullanılabilir hale
getirdik.Hanımlarımız için kurs merkezi açarak, mesleki eğitim kurslarını katılmalarını ve
meslek sahibi olmalarına imkan sağladık. Okullarımızın çevre düzenlemelerini yaparak, spor
salonları yaparak bu bölge gençlerinin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağladık'' diye
konuştu.

Hanımların sık sık alkışları ve tezahüratları ile konuşmasına devam eden ve hanımlara her
zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve yapılan çalışmalara bakıldığında bunun çok güzel
tespit edilebileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Her şeyi yaptık, bitti
demiyoruz, daha yapacağımız çok işimiz, projemiz var. Planlarımızı hayata geçirebilmemiz
için sizlerin desteğine, sizlerin gayretine ihtiyacımız var. Hep birlikte el ele gönül gönüle,
çalınmadık kapı bırakmadan, kimsenin arkasından konuşmadan sadece yaptıklarımızı
anlatarak, özveri ile gayretle çalışacağız ve başaracağız,bundan kimsenin şüphesi olmasın”
dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalleli çocukları da unutmadı ve onlara Melikgazi Belediyesi
tarafından eğitim amaçlı olarak hazırlanan Satranç Kitabından hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5583.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri Spor yenemedi
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI
)11. dakikada Scarione’nin kullandığı serbest vuruşta topa iyi...
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, kendi evinde Kasımpaşa ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKĐKALAR (ĐLK YARI )
11. dakikada Scarione’nin kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Barış'ın kafa vuruşunda
meşin yuvarlak auta çıktı.
17. dakikada Okay Yokuşlu’nun pasında ceza sahası dışından Ömer Bayram’ın topun gelişine
sert vuruşunda kaleci Đsaksson meşin yuvarlağı son anda korner’e çeldi.
18. dakikada defansın hatasında sağ kanatta topla buluşan Mouche'nin kaleci ile karşı karşıya
plase vuruşunda top direkten döndü.
25. dakikada Mouche’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Okay'ın
kafa vuruşunda kaleci iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
33. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Bobo'nun kaleci ile karşı karşıya
vuruşunda top Isaksson'dan döndü.
37. dakikada sol kanattan Vanek'in sert vuruşunda kaleci Isaksson topu oyun alanına çeldi.
42. dakikada savunmanın geri pası Kasımpaşa kalesine doğru yöneldi. Kaleci Isaksson son
anda kayarak, topu çizgiden çıkardı.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Çağatay Şahan xx, Volkan Narinç xx,Muhittin Gürses xx

KAYSERĐSPOR: Sinan xx, Cüneyt xx, Zurab xx, Abdullah x, Bobo xx, Mijailovic xx,
Mouche xx, Alper xx, Okay xx , Vanek xx, Ömer xx
YEDEKLER: Ertuğrul, Levent, Nobre, Sinan, Babacar, Engin
TEKNĐK DĐREKTÖR: Jose Paciencia De Oliveria
KASIMPAŞA: Isaksson xx, Yalçın xx, Sancak xx, Babel xx, Adem xx, Scarione xx, Sanharib
xx, Barış xx, Erhan xx, Alparslan xx, Castro xx
YEDEKLER: Đlker, Đlhan, Coulibaly, Tabare, Kerem, Abdullah, Tunay
TEKNĐK DĐREKTÖR: Shota Arveladze
SARI KARTLAR: Alper, Zurab, Vanek, Abdullah (Kayserispor), Alparslan (Kasımpaşa)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5584.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Raylı Sistemin Beyazşehir-ildem Hattı Törenle
Açıldı
2009 yılında dünyanın en modern toplu taşıma sistemiyle Kayserilileri tanıştıran Büyükşehir
Belediyesi, modern taşımacılığı yeni hatlarla yaygınlaştırıyor. Raylı Sistem Beyazşehir Đldem
Hattı, Đldem Pazaryeri'nden düzenlenen törenle...
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2009 yılında dünyanın en modern toplu taşıma sistemiyle Kayserilileri tanıştıran Büyükşehir
Belediyesi, modern taşımacılığı yeni hatlarla yaygınlaştırıyor. Raylı Sistem Beyazşehir Đldem
Hattı, Đldem Pazaryeri'nden düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Raylı Sistem Beyazşehir-Đldem Hattı'nın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri
Milletvekili Đsmail Tamer, Vali Vekili Davut Haner, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, ilçe
belediye başkanları, belediye başkan adayları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Törende yaptığı konuşmada Kayseri'de raylı sistemin serüvenini anlatan Başkan Mehmet
Özhaseki, modern dünya şehirlerinde trafiğin tek çözümünün toplu taşıma araçları olduğunu
söyledi. Kayseri'yi raylı sistemle 2009 yılında tanıştırdıklarını hatırlatan Başkan Özhaseki,
"2009'da 17 kilometrelik ilk hattı açtık. Şehir doğuya geliştiği için Raylı Sistem Hattının
buralara kadar uzanması gerekiyordu. Đkinci etap 10 kilometrelik hattın açılışını bugün
yapıyoruz. Üçüncü etap Erciyes Üniversitesi hattını 15 Şubat'ta açacağız. Dördüncü etap 15
kilometrelik Talas-Anayurt hattına bu yıl başlayacağız. Bu yatırımlar neredeyse bir katrilyon
lirayı buluyor" dedi.
TOPLU ULAŞIMDA KAYSERĐ FARKI
Kayseri'nin toplu taşımacılıkta Türkiye'nin en iyisi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye
Başkanı Özhaseki, minibüsleri, el arabalarını kaldıran tek şehrin Kayseri olduğunu söyledi.

Başkan Özhaseki sözlerinin sonunda kazasız belasız yolculuk temennisinde bulunarak, Raylı
Sistemin Beyazşehir ve Đldem'e hayırlı olmasını diledi.
Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, "Raylı Sistem'in mimarı olan Başkan Özhaseki'yi tebrik
ediyorum" derken, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Özhaseki'ye şehri
bütünleştiren en çağdaş ulaşım aracını halkın hizmetine sunduğu için teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Arif Emecen ise Raylı Sistem'le 2014
yılında 32 milyon kişi taşımayı hedeflediklerini ve yapılan araştırmalarda Raylı Sistem'den
memnuniyet oranının yüzde 97 olduğunu söyledi.
Törende ayrıca bölge sakinlerinden Zemzem Doğan, kendi yazmış olduğu "Haseki'ye Selam
Olsun" adlı şiiri okudu.
Beyazşehir-Đldem Hattı'nın açılışında renkli gösteriler de yapıldı. Đldem Pazaryeri'nde halkın
büyük ilgi gösterdiği açılışta önce top cambazları, ardından da bisikletli gösteri ekibi
izleyicilere eğlenceli saatler yaşattı. Açılışta ayrıca, Yetenek Sizsiniz adlı yarışma
programındaki akrobasi gösterileriyle tanınan Hakan Akdoğan da sahne alarak çeşitli
gösteriler sundu.
ĐLK SEFERĐN VATMANI ÖZHASEKĐ OLDU
Raylı Sistem Đldem-Beyazşehir Hattı'nın ilk seferinin vatmanlığını Başkan Mehmet Özhaseki
yaptı. Özhaseki Đldem'den Beyazşehir'e kadar raylı sistem aracını kullanarak, duraklarda ve
yol güzergahında bulunan vatandaşları selamladı.
Beyazşehir durağında raylı sistem aracından inen Başkan Özhaseki, durakta bekleyen
vatandaşlarla sohbet etti ve bölgedeki esnafları ziyaret etti. Bu arada bir düğün salonuna giren
Başkan Mehmet Özhaseki, nişan yapan bir çifti tebrik ederek yarım altın taktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/kayseri/erciyes-acilis-coskusu-h5585.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Evinin Önünde Vurularak Öldürüldü
Kayseri’de bir kişi, evinin önünde park ettiği otomobilinin içinde silahla vurularak
öldürüldü.Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana
geldi. Đ.A. (31), Kışla Caddesi'nde bulunan evinin önünde husumetli...
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Kayseri’de bir kişi, evinin önünde park ettiği otomobilinin içinde silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Đ.A.
(31), Kışla Caddesi'nde bulunan evinin önünde husumetli olduğu şahıs veya şahıslarla
karşılaştı. 38 HR 090 plakalı otomobille geldikleri ifade edilen kişi veya kişiler, aracında

bulunan Đ.A.'ya uzun namlulu silahla ateş açtı. Đ.A. 38 DG 873 plakalı otomobilinin içerisinde
hayatını kaybederken, zanlılar olay yerinden uzaklaştı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay
yeri inceleme ekipleri araç içerisinde inceleme yaparken, Đ.A.'ya ateş açılan yerde 26 adet boş
kovan bulundu.
Olay yerine gelen Đ.A.’nın yakınları sinir krizi geçirirken, olaya karıştığını söyleyen bir
kişinin karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5586.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Melikgazi Đş Bulma Ve Eğitim Merkezi Đnşaat
Çalışanlarının Hizmetinde
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dericiler esnafının Tacettin Veli
Mahallesinde bulunan bölgeden taşınmasının ardından boşaltılan tesiste yeni bir düzenleme
yaparak, inşaatlarda gündelik çalışanlara sahip çıkma anlayışıyla...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dericiler esnafının Tacettin Veli
Mahallesinde bulunan bölgeden taşınmasının ardından boşaltılan tesiste yeni bir düzenleme
yaparak, inşaatlarda gündelik çalışanlara sahip çıkma anlayışıyla bu tesisin Melikgazi Đş
Bulma ve Eğitim Merkezi olarak hizmete açıldığını söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak inşaat işlerinde çalışanların her zaman yanlarında olduklarını
destek sağladıklarını ve inşaatlarda günlük yevmiye ile çalışanlar için böyle anlamlı bir
projenin hayata geçirilmesi için iki ay gibi bir süre önce planlamanın yapıldığını ve çok kısa
bir sürede de tamamlanarak hayata geçirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “2006
yılından beri Mimarsinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile proje ortağı olarak birçok
inşaat çalışanını sertifikalı ve kalifiyeli elaman yetiştirdik ve iş piyasasında daha rahat iş
bulmalarını sağladık. Amacımız sizlerin eğitimli olmanız ve sertifika almanız. Kıraathanelere
ve çay ocaklarında, fiziki şartları yetersiz olan ortamlardan sizleri buraya getirerek daha
sağlıklı daha huzurlu bir ortamda iş bulmanızı, iş verenlerinde daha kısa sürede aradığı
elemanı bulmasına imkan sağladık. Sizin donanımlı olmanız eğitimli, sertifikalı olmanızı ve iş
ortamlarında yer bulmanızı, zaten Avrupa Birliğine girme sürecide bunu gerektiriyor,
çağımızın gerekleri bunu emrediyor, yakın zamanda artık belgesi olmayan, sertifikası
olmayan iş bulamayacak. Biz bunun önüne geçmek için, sizler için bunu yaptık. Çünkü biz

sizlerin hizmetkarıyız, bizlere hizmet imkanı sağladığınız için sizlere minnet duyuyor
teşekkür ediyoruz” dedi.
Đnşaat çalışanlarının bundan sonda bu tesis de bir yandan sıcak çaylarınızı yudumlarken diğer
yandan kütüphanelerinde kitaplarını, gazetelerini okuyabileceklerini de hatırlatan Başkan
Büyükkılıç, eğitimin ve eğitimcinin dostu Melikgazi Belediyesinin Kayseri’deki en önemli
ihtiyaçlardan birisini daha tespit ederek bu yaraya parmak bastığını ve çok anlamlı bir
çalışmayı daha ilklerin belediyesi olarak hayata geçirdiğini sözlerine ekledi.
Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Halk Eğitim Müdürlüğü, Mimarsinan Endüstri Meslek Lisesi
ile Đnşaat Çalışanları Derneğinin organize ettiği, betonarme, kalıpçılık, çatı ve demircilik
eğitim kursuna katılan kursiyerler ve eğitimciler ile sohbet eden Başkan Memduh
Büyükkılıç’a inşaat çalışanları da kendileri için en büyük hizmet olarak gördükleri ve artık
yağmurdan çamurdan soğuktan ve sıcaktan korunacakları sıcak bir ortam oluşturduğu için
teşekkür ettiler.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın, Melikgazi Đş Bulma ve Eğitim Merkezi
ziyaretlerine AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas ve ilçe teşkilat üyeleri ile AK
Parti Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı ve üyeler de eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5587.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mehmet Özet, Emlakçılar Odası Başkanlığına
adaylığını açıkladı
Mart ayında yapılacak olan Emlakçılar Odası seçimleri öncesinde başkan adaylığını açıklayan
Mehmet Özet, kentte bulunan emlakçılara kahvaltıda bir araya geldi.
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Mart ayında yapılacak olan Emlakçılar Odası seçimleri öncesinde başkan adaylığını açıklayan
Mehmet Özet, kentte bulunan emlakçılara kahvaltıda bir araya geldi.
Mart ayında yapılacak olan Emlakçılar Odası seçimleri öncesinde başkan adaylığını açıklayan
Mehmet Özet, başkan seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları, emlakçılara anlattı. Bir
restoranda düzenlediği kahvaltıda Kayserili emlakçılarla bir araya gelen Özet, burada yaptığı
konuşmasında emlakçılığın hak ettiği yere gelmesi için çalışacaklarını söyledi. Özet,
“Mesleğimizin itibarını Kayseri’de ve Türkiye’de kazandırmak için adayız. Bildiğiniz gibi
eski Türk Ticaret Kanunu’nda emlakçılığın karşılığı tellaliye olarak bilinmektedir. Yeni Türk
Ticaret Kanunu’nda da emlakçılığın karşılığı simsar olarak tanımlanmaktadır. Bu sebepten
dolayı toplumda aynı sebeple bize simsar olarak bakmaktadırlar. Biz mesleğimizin itibarını

önce Kayseri’de sonrada Türkiye’de hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Bunun
için aday olduk” dedi.
Farklı meslek gruplarının da emlakçılık yaptığını söyleyen Mehmet Özet, bu kişilerin önlerine
geçeceklerini söyleyerek, “Aynı zamanda mesleğimizin kanun nazarında tam yerine
oturmamasından dolayı mesleği ile alakası bulunmayan herkesin emlakçılık yaptığı
bilinmektedir. Bunlar ciddi sıkıntılar olarak belirtilmektedir. Emlakçı olmayan arkadaşlarımı
da mümkün olduğu kadar emlakçılık yaptırmayacağız. Biz yıllardır emlak sektörünün
içerisinde bulunmaktayız. 2004 yılından önceki sertifikaların verilmediği dönemlerde de bu
sektörün içerisinde bulunmaktayız. Bu kadar meslek dalının içerisinde ilk yaptığımız iş
emlakçılıktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu sebepten dolayı sektörün içerisinde ki
bütün sıkıntıları birebir yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/kayseri/erciyes-acilis-coskusu-h5588.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Đl Müftülüğünde Kafile Başkanları Ve Din
Görevlilerini Bilgilendirme Toplantısı
Đl Müftülüğünde, 2013-2014 yılı Umre organizasyonunda görevlendirilecek kafile başkanları
ve din görevlilerini bilgilendirme toplantısı yapıldı.Đl Müftülüğü konferans salonunda
düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Đl Müftüsü..
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Đl Müftülüğünde, 2013-2014 yılı Umre organizasyonunda görevlendirilecek kafile başkanları
ve din görevlilerini bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Đl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Đl Müftüsü
Ali Maraşlıgil, "Sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu hizmeti bize bahşettiği için
teşkilata, teşkilatımızın genel müdürlüğüne minnetlerimizi arz ediyoruz. Allah'ın kulları
içerisinde iki ayakları üzerinde gezen insanlar içerisinde ki Allah’a yakın 'kim takvada
Allah’ın sevgili kulu' diye seçmeye kalksak bunu dışa aksayan görüntülerle tespitimiz çok zor
olur diye düşünüyorum. Biz rabbimizin öyle büyük bir lütfu ile karşı karşıyayız ki rabbim
bizleri bir işte istihdam ediyor. Bu öyle bir iş ki Allah’ın kullarının ibadetini en güzel bir
şekilde yapmalarını sağlama istihdamı. Kim bu insanlar? Bu insanlar alemlerin rabbinin
beytine davet ettiği insanlardır. Allah onları analarından doğduğu günkü gibi af olunmak
üzere davet edilmiş ve bu davet edilen insanlarda bu davet olunduğunun farkında veya
değiller ruhlar aleminde, alemlerin rabbinin affını talep ederek yola çıkmışlar. Alemlerin
rabbinin affını talep edenler henüz daha buralardayken tövbekar olmuşlar" diye konuştu.
Umre organizasyonunda görevlendirilecek kafile başkanları ve din görevlilerine seslenen
Maraşlıgil, "Hakikaten bizim birlikte Umre, Hac ibadetini yapmak için götürdüğümüz

insanlar hakikaten ben inanıyorum, hizmete layık olan insanlardır. Allahü teala hazretleri de
bizi onların başına rehber olarak görevlendiriyor. Allah takdir etmese Allah’ın kulları kalem
kıpırdatamaz. Bu konuyu derinlemesine algılamamız gerekiyor. Hepinizi tebrik ediyor,
başarılarınızı diliyorum" dedi.
Umre organizasyonunda, 22 kafile başkanı, 113 din görevlisi, 3 bayan irşad görevlisi ve 1
sorumlu görevli yer alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5589.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Başkan Özhaseki, Kas Hastası Çocukla Buluştu
Yahyalı'nın Derebağ beldesinde yaşayan ve hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 13 yaşındaki
Mehmet Emin, görmeyi çok istediği Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile
buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada ailesince el...
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Yahyalı'nın Derebağ beldesinde yaşayan ve hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 13 yaşındaki
Mehmet Emin, görmeyi çok istediği Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile
buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada ailesince el arabası ile evinden çıkarılan
Mehmet Emin'e Büyükşehir Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye temin edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Yahyalı'da katıldığı "Yahyalı Büyükşehir ile
Buluşuyor" toplantısının ardından diğer ilçelerde olduğu gibi Yahyalı'da da belde ve köyleri
ziyaret etti. Başkan Özhaseki'ye AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đlçe Başkanı Ahmet
Büber, Yahyalı Belediye Başkanı Mehmet Araç, Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk de eşlik
etti. Önce Kirazlı'da vatandaşlarla buluşan, ardından Derebağ beldesine geçen Başkan
Özhaseki büyük ilgi ve sevgi gösterisi ile karşılandı. Kadın-erkek belde meydanında toplanan
Derebağ halkına hitap eden Başkan Özhaseki, "Sorunları görmemize rağmen sorumluluk
sahamızda olmadığı için yapamadığımız hizmetleri artık yeni Büyükşehir kanunu ile
yapabileceğiz. Çalışır, sorunlarınızın hepsini çözeriz" dedi.
Belde halkının ilgisine aynı şekilde karşılık veren Başkan Özhaseki, bol bol fotoğraf çektirdi.
Bu sırada Başkan Özhaseki'ye 13 yaşındaki Mehmet Emin Bal'ın kendisini çok görmek
istediği belirtildi. Yürüyerek Mehmet Emin'in yanına giden Başkan Mehmet Özhaseki ile
Mehmet Emin Bal'ın buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Kas hastalığı nedeniyle
yürüyemeyen ve güçlükle hareket eden Mehmet Emin, AK Parti'yi ve Başkan Özhaseki'yi çok
sevdiğini söyledi. Bu sevgi nedeniyle ailesi el arabasıyla Mehmet Emin'i Başkan Özhaseki'nin
yanına getirdi. Adaşı ile yakından ilgilenen ve onunla bir süre sohbet eden Başkan Mehmet
Özhaseki, tedavi imkanının olup olmadığını sordu. Tedavinin mümkün olmadığını belirten
Bal ailesine Başkan Özhaseki'den tekerlekli sandalye desteği geldi. Mehmet Emin'in el
arabasında getirildiğini gören Başkan Özhaseki'nin talimatı üzerine Büyükşehir Belediyesi

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Emin Karcıoğlu aileye tekerlekli sandalye temin
etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Derebağ beldesinden sonra Çubuklu köyüne
geçti. Köy meydanında halkın sorularına cevap veren Özhaseki, "Allah şimdiye kadar bana
Kayseri'ye hizmet etmeyi nasip etti. Đnşallah şimdi de ilçe, belde ve köylerimizdeki
eksiklikleri gidermeyi nasip eder" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5590.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mhp Adayları, Hürriyet Ve Yeniköy Pazar
Yerlerini Ziyaret Etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayları, seçim çalışmaları kapsamında
Hürriyet esnafını ve Yeniköy Semt Pazarını ziyaret etti. Bölge insanlarının sıkıntılarını
dinleyen Belediye Başkan adayları, sıkıntıların...

01 Şubat 2014 Cumartesi 10:02

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan adayları, seçim çalışmaları kapsamında
Hürriyet esnafını ve Yeniköy Semt Pazarını ziyaret etti. Bölge insanlarının sıkıntılarını
dinleyen Belediye Başkan adayları, sıkıntıların çözümü için 30 Mart’ta MHP’ye oy vermeleri
gerektiğini belirttiler.
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimlerinde, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy
ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete, Hürriyet esnafını ve Yeniköy Semt
Pazarını ziyaret etti.
Bölge esnafının sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkan adayları mahalle aralarında misket
(bilye) oynayan çocuklarla beraber misket oynadılar.
Bölge esnafının tamamına yakınını ziyaret eden Belediye Başkan adayları, daha sonra
Yeniköy Semt Pazarını ziyaret ettiler. Pazarcı esnafının sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkan
adayları, seçmenlerine, '' 30 Mart seçimlerindeki oy pusulasında hepsini geçin,MHP’yi seçin''
dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5591.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Erciyes, 7 Maçtır Kazanamıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, dün deplasmanda Beşiktaş'a 3-2
yenilmelerinin ardından oynadıkları son 7 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.Spor Toto
Süper Ligin 19. haftasında dün Beşiktaş'a konuk olan Kayseri Erciyesspor...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, dün deplasmanda Beşiktaş'a 3-2
yenilmelerinin ardından oynadıkları son 7 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında dün Beşiktaş'a konuk olan Kayseri Erciyesspor sahadan
3-2 mağlup ayrıldı. Kayser Erciyesspor aldığı bu mağlubiyetle, oynadıkları son 7 maçtan da
yenilgi ile ayrılmış oldu. En son ligin 12. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen
Kayseri Erciyesspor, bu skorun ardından 7 haftadır kazanamıyor.
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR'UN SON 7 HAFTA KARNESĐ
"Trabzonspor - Kayseri Erciyesspor: 3-1, Kayseri Erciyesspor - Eskişehirspor: 0-2,
Gaziantepspor - Kayseri Erciyesspor: 2-1, Bursaspor - Kayseri Erciyesspor: 3-1, Kayseri
Erciyesspor - Galatasaray: 1-3, Kayseri Erciyesspor - Antalyaspor: 1-3, Beşiktaş - Kayseri
Erciyesspor: 3-2"
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR TEKNĐK DĐREKTÖRÜ HĐKMET KARAMAN PUANLA
TANIŞAMADI
Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna
gelen Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Oynanan son 4
maçta Kayseri temsilcisi, rakip filelere 5 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
Kayseri Erciyesspor ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5592.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

“DUA, YARATAN KARŞISINDA KULUN
ACZĐNĐ ĐFADEDĐR”
Đlim Hikmet Vakfı üyeleri her Cuma sabah namazını, vakıf mescidinde beraber eda ediyor.

02 Şubat 2014 Pazar12:53

Đlim Hikmet Vakfı Sosyal Đşler Komisyonu’nun 1 yıldır sürdürdüğü “Cuma Sabah Namazı”
buluşmalarında bu hafta Turhan Aslan Hoca dua konusu anlattı. Aslan, Dua, Allah’la kul
arasında kuvvetli bir bağdır. Kulun sadece Allah’ın kölesi diğer varlıklar karşısında ise Hür
olduğunun ilanıdır. Yaratan karşısında kulun aczini ifadedir” şeklinde konuştu. Dua
sohbetinin ardından vakfın lobisinde çay ve simitten oluşan kahvaltıyla birlikte hasbihal
edildi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5593.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

KIŞ LASTĐĞĐ HAYAT KURTARIR
Güvenli Trafik Derneği Kayseri’de son zamanlarda meydana gelen otobüs kazalarında 33
kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı sürücüleri bilgilendirmek için bir basın bülteni
yayınladı.
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Güvenli Trafik Derneği Kayseri’de son zamanlarda meydana gelen otobüs kazalarında
33 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı sürücüleri bilgilendirmek için bir basın
bülteni yayınladı.
Yol ve Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların neden olduğu ölüm ve yaralanmaları
azaltmak amacıyla kurulan Güvenli Trafik Derneği son günlerde ilimiz genelinde meydana
gelen otobüs kazalarında toplam 33 insanımız hayatını kaybetmesi nedeniyle sürücüleri
bilgilendirmek için bir basın bülteni yayınladı.

Dernek Kayseri’de meydana gelen kazalar üzerinden yaptığı analizleri paylaşarak alınması
gereken önlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususları anlatıyor.
Bu kazaların yapılan analizinde 11 kişini öldüğü Hacılar ilçemizde meydana gelen kazadaki
otobüsün 4 lastiği, Pınarbaşı ilçe sınırları içerisinde meydana gelen kazada ise Otobüsün ön 2
lastiklerinin Kışlık olmadığı yetkililerce tespit edilmiştir.
Sayın sürücüler unutmayalım ki lastikler bizim yolla olan yaşam bağımızdır.
Manevralar yavaş ve dikkatli olmalıdır
Yola çıkmadan önce takım çantası, yangın söndürücü, ilk yardım çantası, takoz ve çekme
halatı, kar küreği, buz çözücü ve zincirleriniz olup olmadığını mutlaka kontrol edilerek
olmayanlar tedarik edilmelidir.Görüş açısının azalmaması için camların buzlanmasının ve
buğulanmanın önüne geçilmelidir.-Sisli havalarda, gündüzleri de varsa sis lambaları ile yakını
gösteren ışıklar yakılmalıdır.
Yapılacak manevralar çok daha tehlikeli olabileceğinden yavaş ve dikkatli seyredilmelidir.
Sürüşünüz sırasında yayalara karşı da çok dikkatli olunuz. Bu tip hava şartlarında yayaların
dengelerini kaybederek, aracın önüne aniden çıkabileceğini unutulmamalıdır.
Köprü, viyadük, üst geçit ve gölge alanların diğer kesimlerden daha önce donmaya
başladığını unutmayınız. Bu alanlarda frene basmayınız. Hızınızı yavaşça azaltıp, aracınızı
olabildiğince kontrolünüzde tutmaya çalışınız
Kışın Mutlaka Kar lastiği takılmalıdır.
Đlgili yönetmelik gereği, “Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile
1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları” zorunluluğu getirilmiştir.
Hava sıcaklığının +7 ºC’nin altına düşmesiyle, yaz lastiklerinin yolu kavrama/tutunma
yeteneklerinde azalma görülür. Bu nedenle, özellikle Aralık ve Nisan aylarında kış
lastiklerinin kullanılması sürüş güvenliği açısından büyük önem taşır. Hava sıcaklığı +7 ºC
civarında olduğu zaman normal yaz lastikleri sertleşmeye başlar ve yolu kavrama yeteneğini
kaybeder. Aynı yol ve yüzey koşullarında saatte 50 km/h hızla seyreden bir aracın fren
mesafesi 35 metre iken, yaz lastikleri ile bu mesafe 43 metreye çıkar
Lastik hava basınçları standart değerinde olmalı ve 15 günde bir kontrol edilmelidir. Havası
az veya fazla olan lastiklerin tabanları yere tam olarak temas edemezler. Bu durum fren
mesafesinin uzamasına ve sürüş dengesinin bozulmasına neden olur
Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan araç
sürücülerine, 80 TL. idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek 1. kez de 7 güne kadar izin
verilerek. 2. kez de ise araç trafikten men edileceğini unutmayalım.
Đlimizde Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması için ilgililerce tüm tedbirler alınarak
kararlılıkla ve üstün gayretle yerine getirileceğini biliyoruz. Araçlarının Kışlık Bakımlarını
eksiksiz yaptırarak trafik düzen ve güvenliğinin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle görevlilere
katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.
Kazaların yaşanmaması adına zaman zaman derneğimizce bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5594.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

ĐLĐM HĐKMET VAKFI ÖĞRETMEN
KOMĐSYONU KOZAKLI’DA BULUŞTU
Đlim Hikmet Vakfı Öğretmen Komisyonu tarafından düzenlenen program önceki günlerde
Kozaklı’da yapıldı. Komisyon Başkanımız Mustafa Akdeniz’in daveti ile programa ben de
katıldım. Sohbet toplantıları şeklinde geçen programda çok önemli ve farklı konuları ele alma
ve enine boyuna konuşma imkanı bulduğumuzu belirtmek istiyorum.
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Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki, Kozaklı gerçekten termal otelcilik konusunda bir
merkez haline gelmiş ve Türkiye’nin her yerinden insanlar buraya hem dinlenmeye, hem stres
atmaya ve hem de sağlık açısından termal havuzlardan ve şifalı sulardan faydalanmak için
akın akın geliyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Đnsanların tatil anlayışlarını değiştirmek mümkün
olabiliyor. Đlla gidip sahil ortamlarında nahoş bir şekilde bizim kültürümüze yakışmayacak
tatiller yapmak yerine bizlere daha uygun dinlenme ve çalışma ortamları da meydana
getirilebiliyormuş.
Bu anlamda Mustafa kardeşime beni de böyle bir organizasyona dahil ettiği için teşekkür
ediyorum. Ayrıca katılan bütün arkadaşlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendi adıma
çok faydalandığım ve tadına doyum olmaz sohbetler gerçekleştirdiğimize inanıyorum.
Bir hususu daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda yazdığım bir yazıda “Beş
yıldızlı israf” başlığı ile beş yıldızlı otellerde özellikle gıda ve yemek konusundaki israfa
dikkat çekmiştim. Ama Kozaklı’daki otelleri görünce bu konuda hassas olunabileceğini ve
dikkat edildiği takdirde bu israfın önüne geçilebileceğini de gördüm. En çok sevindiğim nokta
hazırlanan özellikle de ekmek israfı ile ilgili afişlerin otelin lokantasının çeşitli yerlerine
asılması oldu. Bu benim de üzerinde düşündüğüm ama otelcilerin pek sıcak bakmayacaklarını
inandığım bir durumdu. Yine de Divaisib Otel bunu gerçekleştirmiş ve lokanta içerisinde
insanların görebileceği çeşitli yerlere afişler asılarak misafirlerini uyarma yoluna gitmiş. Bu
başka tesislere de örnek olması gereken bir çalışmadır. Bence insanlar bu tür uyarılara ters
tepki vermek yerine daha çok hoşlarına gider diye düşünüyorum. Çünkü bu toplumsal olarak
kanayan bir yaramız. Bu konuya parmak basmak üzerinde düşünmek hepimizin görevidir diye
düşünüyorum.
LOBĐ SOHBETLERĐ UNUTULMAZDI
Ayrıca oturumların içeriğine geçmeden önce, oturumlardan arta kalan zamanlarda lobide
gerçekleşen sıcak sohbetlere de değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle birinci gün akşam
neredeyse gece yarısına kadar devam eden ve erken saatlerde başlamasına rağmen uzadıkça
uzayan sohbet çok ilgi çekiciydi. Mehmet Göktaş hocanın yaptığı bazı tespitler belki de bazı
konularda nasıl farklı bakış açılarına da sahip olabileceğimizi göstermesi bakımından
önemliydi. Özellikle Hz. Peygamber yaşasaydı ve Zeyd b. Harise’de Mute’de şehit olmamış
olsaydı, Đslam ümmetinin başına halife olarak Zeyd’i getireceğine inanıyorum sözleri aslında

benim de kafamda şekillendirdiğim ama adını koyamadığım bir düşüncenin dile
getirilmesiydi. Ve yine bir önemli husus da Hz. Peygamberin Mekke fethinde devesinin
üstünde başı eğik, vakarlı bir şekilde ve arkasında Usame olduğu halde girişiydi bu konu
üzerinde de Müslümanlar gerçekten fazla düşünmüyorlar. Usame bir kölenin oğlu üstelik
zenci bir kölenin zenci oğlu. Mekke’de en çok aşağılanan bir zümrenin ferdi. Acaba Hz.
Peygamber Mekkelilere böylesine küçük gördükleri bir kimseyi devesinin üstünde birlikte
girmekle ne demek istiyor. Hz. Peygamber vefat etmeden önce ordu komutanı olarak kimi
tayin ediyor yine Üsame. Kendisinden yaşça büyük onlarca sahabenin başında ordu komutanı
olarak 18 yaşında bir delikanlı bu nasıl bir mesajdır Müslümanlara düşünebiliyor muyuz? Đşte
bunları konuştuk. Bunlar üzerinde nasıl düşünmemiz gerektiğini ele aldık ve çok verimli bir
sohbetti. Bu bir örnek tabii akşam saatlerinde lobideki bu sohbetler biraz daha düşündürücü
meselelerdi.
Özellikle ikinci gün sabah namazından sonraki oturumun ardından yine lobide yaptığımız ve
neredeyse 3 saat boyunca kesintisiz devam eden samimi sohbetin de burada belirtmeye değer
olduğunu düşünüyorum. Hele hele Mehmet Göktaş hocanın meşhur Osman Yüksel
Serdengeçti’nin başından geçenleri kendisine has üslübuyla anlatması gerçekten çok hoş oldu.
Bu anlamda Osman Yüksel Serdengeçti son 50 yılda Necip Fazıl ile birlikte Đslami bir
mücadeleyi veren şahsiyetler içinde önemli bir yere sahiptirler. Bu anlamda bu anlatılanlar,
onun neredeyse artık bir darbı mesel olan hatıraları Müslümanlar için hem bir ibret vesilesi
olaylar hem de çok hoş ve yüzümüzü gülümseten çok kıymetli hatıralardır. Bu vesile ile
kendilerini Rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun.
Yine Mehmet Göktaş hocanın özellikle doğu illerimizdeki gezilerinde, sohbetlerinde ve
vaazlarında karşılaştığı durumları anlattığı anekdotları da bizleri gülümseten çok güzel
hatıralar olarak hafızalarımıza kazındı. Bir tanesini burada paylaşmak istiyorum. Hocamız
uzun bir yolculuğun ardından evde ev halkına biraz kızmış. Hanımı ve gelini sinirli bir şekilde
mutfağa giderler, ardından gelini yüzünde bir gülümsemeyle gelir. Hocamızda kızım hayırdır
niye gülüyorsun deyince. Baba annem bir şey söyledi de ona gülüyorum der. “Kızım babanı
bu Kürtler çok şımartmışlar” dedi de ona gülüyorum der. Gerçekten de Mehmet Göktaş bir
Kayserili olarak doğu illerinde de çok sevilen ve sözüne itibar edilen bir hocamız. Bunun
canlı örneklerini Batman’dayken birçok defa yaşadığım için biliyorum. Evet burada kısaca
değindiğim hadise gibi daha birçok olay anlattı Göktaş hocamız. Doğu illerinde yaptığı
gezilerde gördüğü manzaralar o insanların ruh halleri ve şu anda neler hissettiği ile ilgili canlı
örnekler verdi. Ben de zaman zaman hatırlatıyorum. Doğu ve güneydoğu ile ilgili ahkam
kesen insanların bir önce oralara gidip o insanlarla birlikte yaşaması gerekiyor. Bu insanların
sıcaklığını 4 yıl boyunca Batman’da bizzat şahit olarak yaşadım. Buradaki ezberlerimizin
hiçbirisinin doğru olmadığını yaşayarak gördüm. Bu anlamda Göktaş hocanın anlattıkları
benim için de çok önemli bilgilerdi.
Neyse bu lobi sohbetleri ile ilgili daha anlatacak çok şey var ama burada hepsinden
bahsetmek maalesef mümkün değil. Ama bir gün Göktaş hocayla karşılaşırsanız mutlaka
Osman Yüksel Serdengeçti’nin “Đki odun karşı karşıya geldi” hikayesini, Necip Fazıl ile
hapishane yıllarında yaşadıkları “Sizden küçük şeyler südur etmez üsdadım” hikayesini
mutlaka dinleyin. Ayrıca yine bir diğer olayı, Osman Yüksel Serdengeçti’nin milletvekilliğine
başladığı dönemde meclisin kapısındaki döner kapıdan geçerken söylediği “Daha şimdiden
dönmeye başladık” hikayesi ve yine milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan komisyon
toplantısı sırasında “Dokunulmaz yerler” meselesi ile ilgili söylediği sözlerinin yer aldığı
hikayesini mutlaka dinleyin. Gerçekten insanları gülümseten ve bir o kadar da düşündüren

hikayeler bunlar. Bir de bunların hepsinin yaşanmış hikayeler olması bunların değerini bir kat
daha artıran noktalardır. Bunları ve daha fazlasını bir ara vakit bulursanız hocamızın yanına
gidip dinlemenizde fayda vardır diye düşünüyorum.
Şimdi gelelim, Đlim Hikmet Vakfı Öğretmen Komisyonundaki arkadaşlarla iki günlük
programımızda yaptığımız toplantılarda ele almaya çalıştığımız gündem maddelerimize. Üç
oturum halinde gerçekleşen toplantılarda bizim ufkumuzu açacak ve bakış açılarımızı
değiştirecek birtakım Đslami kavramları ele almaya çalıştık. Bu anlamda çok faydalı ve yararlı
toplantılar olduğunu düşünüyorum.
I. OTURUM: ĐHLAS VE SAMĐMĐYET
Değerli komisyon üyelerimizden Musab Doymuş ihlas ve samimiyet konusunda hazırlamış
olduğu sunumunu bizlerle paylaştı ve üzerinde çok önemli ve faydalandığımız müzakereler
yapma imkanı bulduk. Burada manşet başlıklar halinde belirtmeye çalışacağım hususlar
gerçekten Müslüman aydınlar ve eğitimciler için önem taşıyan hususlardı.
Bir defa ihlas ve samimiyet konusunda Müslüman insanın bütün varlığı ile Allah’a kulluk
etmesinin önemine vurgu yaptı. Daha sonra bununla ilgili Kur’an-ı Kerim’den çok çarpıcı ve
ihlas ve samimiyete vurgu yapan ayetlerden derlediklerini bizlere sundu. Bakara 139. ayette,
Yusuf 24. ayette geçen hususların ihlas ve samimiyete vurgu yaptığını belirtti.
Ayrıca Musab Hoca, ihlas ve samimiyetin bir anlamda zıddı olan “Riya” konusuna da
değinerek insanın riyaya dikkat etmesi gerektiği ve riyanın şirk olduğu üzerinde durdu. Đster
bireysel ister toplumsal olarak gidilen yolun doğruluğunun çok iyi belirlenmesi gerektiğini
vurguladı.
Yine Hud suresi 50-51. ayetler, Furkan suresi 57. ayetlerde belirtilen hususlara dikkat çekerek
bu ayetlerde insanların Allah için yaptıkları hizmetler karşılığında hiçbir karşılık beklememesi
gerektiğinin önemine değindi. Yapılan hizmetlerinin kıymetinin ölçüsünün insanların beğenip
beğenmemesi olmadığını vurguladı.
Konu ile alakalı başka bir husus da Ali Đmran suresi 162. ayette belirtilen insanların yalnızca
Allah’ın rızasını gözeterek iş yapmalarına karşın, münafık karakterli insanların her durumda
kendi çıkarlarına uygun olan yönleri aldıklarının altını çizdi. Ayrıca asıl olan şeyin insanlara
Kur’an’da anlatılan asıl nimetlere kavuşmak olduğunu ve bunların da ahiretteki gerçek
nimetler olduğunu belirtti fakat mümin kimsenin meşru ölçüleri aşmamak üzere dünya
nimetlerinden de yararlanması gerektiğinin önemine değindi.
Yine Musab hocamız, Kur’an’da ayetlerde geçen ihlas ve samimiyet örneklerine değindikten
sonra Hz. Peygamberin hadislerinde ve hayatında ihlas ve samimiyetinden örnekler verdi.
Đhlas kavramının hadislerde dini ve ahlaki fazilet olarak belirtildiğini ve ihlaslı bir kalple iman
etmiş kişinin ulaşacağı sonucun önemine dikkat çekti. Çeşitli hadisleri ele alarak bunlar
üzerinde durdu ve Hz. Peygamberin “Şüphesiz riya şirktir” hadisi üzerine de vurgu yaparak
konuşmasını tamamladı.
MEHMET GÖKTAŞ HOCANIN KATKILARI ÖNEMLĐYDĐ…
Programımıza katılan diğer değerli hocamız Mehmet Göktaş Hocaydı. Mehmet Hoca’da ihlas
ve samimiyet konusunda bazı eklemeler yaptı ve bunlar gerçekten konunun daha iyi
zihinlerimizde yer etmesine katkıda bulundu. Đhlaslı insanların iblisin yenemeyeceği, üstün
gelemeyeceği insanlar olduğunu belirterek en ihlaslı kulların denizde kalan ve gemileri
batmak üzere olan insanlar olduğunu söylemesi veya zifiri karanlık bir gecede bir şeyle
karşılaşan bir kişinin de tek sığınacağı yer olarak Allah’ı görmesi de yine ihlaslı kimselerin
yöneldikleri merci konusunda verilmiş güzel bir örnekti.

Yani bu durumda kalan, zorluğu hisseden insanın gerçek anlamda samimi olarak nasıl Allah’a
yöneldiğine vurgu yaptı. Ayrıca Mehmet Hoca, gerek gemide, gerek uçakta, gerek otobüste
veya insanın içinden çıkamayacağı bir durumla karşılaşınca yaptığı dualarda olduğu gibi bu
zorlu durumlardan kurtulunca da aynı samimiyetle dua yapmasının ne kadar önemli olduğunu
belirtti ve bu konuda kendi başından geçen bir uçak hadisesini anlatarak uçağın türbülansa
girdiğinde insanların nasıl paniklediğini fakat bu durumdan çıkanca nasıl rahatladıklarını
verdiği örnekle dile getirmiş oldu.
MUSTAFA HOCA’DAN RĐYA KONUSUNA KATKI
Đhlas ve samimiyet konusu ile ilgili bir diğer katkı da Mustafa Kahya Hocadan geldi. Salih
amel ve ihlas konusunun birbiri ile irtibatını anlatarak Asr suresinde belirtilen müminlerin
özelliklerinin neler olduğu üzerinde durdu. Ayrıca Maun suresinde belirtilen “vay o namaz
kılanların haline” ifadesinden gösteriş için ibadet yapmanın değersizliğine işaret etti. Yine
Mustafa hoca riya meselesine de değinerek Kur’an’ın riyayı şirk olarak görmediğini ve bir
insanın da riyadan yüzde yüz temizlenmesinin mümkün olamayacağı üzerinde durdu. Bunun
insan olmanın ve kulluğun bir gereği olduğunu anlattı.
Đnsanoğlunun imtihan dünyasında riyayı sıfırlamasının mümkün olmadığını ifade etti. Bunun
dışında bir tavır içinde olmanın insanı kulluktan uzaklaştırma ve yapılan işin değersiz
görülmesine sebep olabileceği konusundaki endişesini dile getirdi. Riyadan uzaklaşmanın
yolunun ibadetten uzaklaşmamak olduğunun altını çizdi ve birtakım amellerin gizlenmemesi
ve dobra dobra yapılması gerektiğinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Birinci oturumumuz Đhlas ve samimiyet konusu üzerindeki çeşitli fikirlerin de dile getirilmesi
ile sona erdi.
ALĐ DURSUN SURĐYELĐ AĐLELER KONUSUNA DĐKKATLERĐ ÇEKTĐ
Gazetemizin Genel Koordinatörü Ali Dursun ise, önemli bir konuda hatırlatmalarda bulundu.
Önümüzdeki günlerde gazete olarak başlatacakları Suriye’den göç eden aileleri kardeş aile
olarak sahip çıkma kampanyasını anlattı.
Şehrimize gelerek çeşitli semtlere yerleşen bu Suriyeli ailelerin zor durumdan kurtarılması,
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir duruma gelmelerinin sağlanması ile ilgili önümüzdeki
günlerde çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa yapacakları “Kardeş Aile” projesi ile
ilgili çeşitli açıklamalar yaptı ve ne tür katkıların olabileceğini belirtti. Bu konuda bütün
arkadaşlardan bu meseleyi çevrelerine iyi bir şekilde duyurmaları gerektiğini anlattı.
II. OTURUM: KUR’AN VE HAYATA UYGULANMASI
Programımızın ikinci oturumunda tanınmış emekli müftülerimizden, eğitimci-yazar Mehmet
Göktaş Hoca’da ikinci oturumdaki açıklamaları ile oldukça önemli konulara değindi.
Özellikli Kur’an’ın hayata uygulanması, insanların hayatlarında bir yerinin olmasının
önemine değinerek dinin hali hazırda yaşandığını ve devam etmekte olduğunun altını çizdi.
Göktaş hocanın üzerinde durduğu önemli nokta; Kur’an’dan bir din tanzim etmeye çalışmanın
yanlışlığı oldu. Dinin tamamlandığını ve mükemmel olarak Allah tarafından gönderildiğinin
altını çizdi. Dinin sadece Kur’an olduğunu, sünnet olduğunu söylemenin yanlış bir
değerlendirme olacağını belirtti.
Ayrıca Göktaş hocanın altını çizerek belirttiği bir diğer husus da hadisler meselesi oldu.
Hadislerin Đslam için güzel bir arşiv olduğunu fakat Müslümanlar için ibadetlerin hiçbir
zaman kesintiye uğramadığını ve 1400 yıldır Müslümanların namazlarını, oruçlarını ve
haclarını kesintisiz olarak yaptıkları için bu ibadetlerini belli kaynaklardan öğrenme gibi bir
zorunluluklarının olmadığına vurgu yaptı. Müslümanlar zaten 1400 yıldır kesintisiz olarak ve
nesilden nesile aktarılan bir şekilde bütün ibadetlerini yerine getirmektedirler ve bu konuda

hiçbir kesinti yoktur diye belirtti. Ve en önemlisi de Müslümanların hayatlarını ilgilendiren
hiçbir meselenin arşiv bilgilerine kalmadığını ve bizzat hayatın içinde olduğunu vurgulayarak
Đslam dininin gürül gürül ve hayatın içinde yüzyıllardır yaşadığını ifade etti. Ayrıca
Müslümanların tartışmalarından da hayır ortaya çıkacağını ve insanların Kur’an’a samimi
olarak eğildikleri takdirde anlayışlarını da düzelteceklerine inandığını belirtti.
Göktaş hocanın üzerinde durduğu bir başka meselede, Kur’an’ın çokça okunması oldu.
Kur’an’ın çokça okunmasının zamanla insanlara Kur’ani bakabilme özelliğini de vereceğine
inandığını belirtti. Ayrıca Kur’an’ın korunmasının yolunun çokça tilavet edilmesi olduğunu
belirterek cahiliye Araplarının cahiliyeden Kur’an okumaları sayesinde kurtulduğunun altını
çizdi. Ayrıca bunun yanında “Siret” okumalarının da en az Kur’an okumaları kadar önemli
olduğunu belirtti. Ayetleri Kur’an bütünlüğü içinde değerlendirmek gerektiğini bir ayeti
cımbızla çekerek tek başına ele almanın yanlış olduğunu anlattı. Yine bunun yanında insanın
bulunduğu çevreyi ve bulunduğu zamanı da yakından tanıması ve takip etmesi gerektiğinin
önemine değindi.
Çok önemli meselelerden birisi olan bir konuya daha değindi ki bence Müslümanların
titizlikle üzerinde durması gereken bir konudur. Bazı grupların Hz. Peygamber Mekke’de
nasıl başladıysa bizde öyle başlamalıyız dediğini fakat bunun yanlış olduğunu bugün
yaşadığımız yerin ne Mekke ne de Medine olduğuna vurgu yaptı. Dolayısıyla böyle bir
anlayışın Müslümanları yanlışa götüreceğinin altını çizdi. Ayrıca bir diğer yanlış yapılan
meselenin de “Darul Erkam” meselesi olduğunu belirterek, bazı Müslümanların çevresinde,
mahallesinde yaptığı küçük küçük sohbet toplantılarını “Darul Erkam”a benzetmesinin yanlış
olduğunu belirterek böyle bir benzetmenin Darul Erkama hakaret olduğunu vurguladı. Çünkü
“Darul Erkam” anlatıldığı gibi öyle basit bir kurum değildi ve Mekke’de Darun Nedve’nin
karşısında çok önemli bir kurumdu diye belirterek bu tür yakıştırmaların Darul Erkam’ı küçük
görmek olacağının altını çizdi.
Bu hususlar gerçekten belki de ezberlerimizi bozan birtakım açıklamalar oldu. Bu meselelerin
böylesine farklı bakış açıları ile yeniden ele alınmasının önemi gerçekten çok büyük.
Göktaş Hocanın üzerinde durduğu bir diğer husus da, bidat ve hurafeler meselesi oldu. Bugün
Đslam dünyasındaki bidat ve hurafeler meselesinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
Yine altını çizdiği husus da bugün bu meselelerin Đslam ümmetinin birinci öncelikli
meseleleri olmadığının altını çizdi. Bugün Đslam dünyasında birinci önceliğin hurafeler
olmadığını vurguladı ama çeşitli cemaatlerin de bu konuyu bayraklaştırmaması yani birtakım
hurafe olan meselelerin de ön plana çıkarılmaması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.
Meselelere geriden ve daha büyük fotoğrafı görerek bakmanın önemine değinen Göktaş
hocanın altını çizdiği bir husus da son zamanlarda Đslam dünyasında artan şiddetti. Bir
kimsenin değil camiyi kiliseyi bile havaya uçurma gibi bir hakkının kesinlikle olamayacağını
belirterek yaşananlara tepkisini dile getirdi.
Göktaş hoca Müslümanların bir arada bulunmasının yani cemaat olarak bulunmasının da
önemli olduğunu belirterek ancak cemaat olmanın riyakarlık ve soytarılık aracı haline
getirilmemesinin de önemine değindi. Müslümanların şuurlu bir şekilde cemaat olmaları
halinde bunun Müslümanlara getirisinin çok büyük olacağını belirtti.
Đslam dünyasında, Đslami muhalefet konusunda eksiklik olduğunu belirten Göktaş hoca,
insanların desteklenmesi gereken yerde desteklenmesinin, uyarılacak yerde uyarılmasının ve
bunun da samimi bir şekilde yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Kamuoyunun bütün
her şeye rağmen taşı gediğine koyacağını ancak böyle bir sınıfın olması halinde onlardan bir
adım önde olan bu insanların bu eleştiriyi önceden yapabileceklerini belirtti.

Son olarak Göktaş hoca, Kur’an okumalarının önemine değinerek çeşitli kaynaklardan Kur’an
ve Siret okumalarının önemine vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.
III. OTURUM: ŞĐRK MESELESĐ…
Son oturumumuz sabah namazından sonra ele almaya başladığımız “Tevhid ve Şirk” meselesi
oldu. Bu konuda özellikle de “şirk” üzerinde yapılan açıklamalarda günümüzde yaşadığımız
sorunları ve Đslam ümmetinin içinde bulunduğu durumu göstermesi bakımından önemli
açıklamalar oldu.
Mustafa Kahya hocanın verdiği konferansta, şirkin kelime kökleri ve nasıl anlaşılması
gerektiği üzerinde detaylı bilgiler verildi.
Mustafa hoca konuşmasında, Hz. Peygamberin ve diğer bütün peygamberlerin şirk konusunda
insanları sürekli uyardıklarını ve bu konuya dikkatlerini çektiklerini vurguladı. Đnsanların bu
sürekli hatırlatmalara endişe etmemesi gerektiğini ve en çok itaat eden insanlara bile bu
hatırlatmaların yapıldığının altını çizdi.
Mustafa hoca ayrıca, Arapların cahiliye döneminde de şirk ile ilgili bilgilerinin olduğunu ve
telbiye duasının buna bir örnek olduğunu belirterek Đslam öncesinde de Arapların bu duayı
yaptıklarını belirtti. Ankebut suresinde belirtildiği gibi “Onlara sorsan gökleri ve yeri kim
yarattı diye muhakkak ki Allah diyeceklerdir” ayetinde belirtildiği gibi cahiliye Araplarının da
bu anlamda bir Allah algısına sahip olduklarını vurguladı.
Mustafa hoca ayrıca şirk ile ilgili farklı anlayışların ve açıklamaların benzer ayetlerin, Yunus
suresi 31. ayet, Müminun 84-89. ayetler, Enam suresi 23. ayet gibi ayetlerde belirtildiğini
ifade etti.
NĐÇĐN ŞĐRK KOŞULUYOR?
Mustafa hoca tarih boyunca insanların niçin şirk koştuklarını anlatırken de yine ayetlerden
yola çıkarak çeşitli açıklamalara yer verdi.
Đnsanların “Biz atalarımızı üzerinde bulduk” dediklerini ve bu nedenle de yanlış da olsa
inançlarını koruduklarını belirtti.
Ayrıca Kur’anda belirtilen asıl insanların şirke düşmelerine sebep olarak ise, Meryem
suresinde belirtilen “Onlar Allah’tan başka ilah edindiler. Kendilerine izzet olsun diye”
ayetinde olduğu gibi şirke düştüklerini anlattı. Yine Yasin suresinde belirtilen insan
özelliğinin de şirke düşen insanları anlattığını ifade etti.
Mustafa hoca yine ayetlerde belirtildiği gibi, yardım umduklarından dolayı şirke düştüklerini,
Yunus süresi 18. ayette belirtildiği gibi “Bunlar Allah katında şefaatçilerimizdir” diyerek
birtakım varlıkları ve nesneleri kendilerine şefaatçi görerek şirke düştüklerini anlattı.
ŞĐRK TEZAHÜRLERĐ NASIL GERÇEKLEŞĐYOR?
Mustafa hoca konuşmasında bu konuyu ele alırken ibadet kelimesi ile ilgili önemli hususları
açıkladı. Đbadet kelimesinin kapsam olarak Türkçeye çok dar kapsamlı geçtiğini aslında ibadet
kelimesinin çok daha geniş anlamları olduğunu vurguladı. Kur’an’da anlatılan kavramların
“Salat”, “Nüsuk”, “Akefe” gibi kavramlar olduğunu belirterek, Müslümanların günlük
hayatlarında yaptıkları günlük ibadetlerin veya ritüel olarak söylenebilecek davranışların
Kur’’an’da bu gibi değişik kavramlarla ifade edildiğini anlattı. Dolayısıyla ibadet kavramını
bu tür günlük yapılan şeyler yerine kullanmanın ibadet kavramının ifade ettiği kapsamı
daraltmak olacağını vurguladı.
Mustafa Hoca özellikle Allah’a ibadet etmek deyince Đslam’ın 5 şartının anlaşıldığını bunun
da ibadet kavramının dar bir alana hapsedilmesine neden olduğunu belirtti. Đbadet kavramı ile
Đslam’ın şartları arasında kapsam farkının olduğunun altını çizdi.
KUR’AN’DA NE TÜR ŞĐRK TEZAHÜRLERĐNDEN BAHSEDĐLMĐŞTĐR

Mustafa hocanın açıklamalarının son bölümünde, özellikle tarih boyunca insanlardan ne tür
şirk tezahürlerinin ortaya çıktığını anlattığı bölüm de gerçekten önemli hususları ele aldı.
Mustafa hoca, Şirk koşan varlıkların ilkinin cinler olduğu üzerinde durdu Her ne kadar bazı
kesimler cinlerin varlığını reddetse de cinlerin Kur’an’da anlatıldığını belirterek, cinlerin
cahiliye döneminden beri insanlar için önemli varlıklar olduğunu anlattı.
Ayrıca müsteşriklerden olan Tojiku Đzutsu’nun bir tespitini dile getirerek, cahiliye döneminde
şiire çok önem verilmesinin sebebinin şiir yazan kimselerin cinlerle bağlantısına inanılması
olduğunu ifade etti. Bu yüzden de istemedikleri insanlara kahin ve mecnun diye sıfatlar
yakıştırmalarının da bu yüzden olduğunu belirtti.
Yine melekler de birer şirk aracı olarak görülmüş ve insanla Allah arasında bir geçiş olarak
algılanmıştır. Mustafa hoca Arapların cahiliye döneminde aslında Allah’tan başka bir varlığa
secde etmediklerini fakat cinlere ve meleklere de onlar adına kurban keserek onları da önemli
varlıklar olarak görerek, Allah’a eşler koştuklarını ifade etti. Ayrıca meleklere yanlış bir
anlayışla onları Allah’ın kızları, oğulları olarak görmelerine de Kur’an’ın itiraz ederek onları
eleştirdiğini vurguladı. Kur’an’da insanların cinleri ve melekleri aracı kabul ederek şirk
koşulmamasının emredildiğini belirtti.
Mustafa hocanın belirttiği bir diğer şirk tezahürü de, Peygamberlerin, Salih kimselerin Allah’a
ortak koşulmasıydı. Bu konuda da Kur’an’da verilen en önemli örneğin Hristiyanlar ve
Yahudiler olduğunu belirtti. Ayrıca ehli kitabın bilginlerini, ruhbanlarını, rabler edindiklerini
de ifade ederek Kur’an’ın bütün bu inançları eleştirdiğinin altını çizdi. Ayrıca hiçbir varlığın
da Allah gibi koruyucu, gözetici olamayacağını belirterek hiç kimseye bu tür ifadelerle hitap
etmenin doğru olmadığını vurguladı. Ayrıca Allah resulünden direk olarak şefaat istemenin de
doğru olmadığını belirterek bu konuda da insanların uyarılması gerektiğini ifade etti. Bu
konular üzerinde de ayetlerin önemine değinerek bu ayetlerde insanların şirkten uzak
durmaları konusunda şiddetle uyarıldıklarını, Müslümanların en çok dikkat etmesi gereken
hususların başında da şirk meselesinin geldiğinin altını çizdi. Ayrıca tağut gibi insanın nefsi
kimi bazı şeylerin de insanlar tarafından şirk koşulan unsurlar haline getirilebileceğini bu
konuda
da
dikkatli
olmak
gerektiğini
vurguladı.
Yazan: Vedat Önal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5595.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Komşu Kentler Konserde Buluştu
Yozgat, Sivas ve Kahramanmaraşlılar, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen Komşu Kent Türküleri konserinde buluştu.Büyükşehir Belediyesi
Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Başkan Mehmet Özhaseki'nin...

02 Şubat 2014 Pazar17:05

Yozgat, Sivas ve Kahramanmaraşlılar, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen Komşu Kent Türküleri konserinde buluştu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Başkan Mehmet
Özhaseki'nin de izlediği konsere türküseverlerin yanısıra Kayseri'de yaşayan Yozgat, Sivas ve
Kahramanmaraşlıların büyük ilgi gösterdi.
Şef Namık Kemal Bilgin yönetimindeki Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk
Müziği topluluğunun Yozgat, Sivas ve Kahramanmaraş yöresinden derlenen türküleri
seslendirdiği konser sonrası bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, türkülerin kültürümüzün bir yansıması olduğuna vurgu yaparak, "Yine gönül
telimizi titrettiler. Koro şefimize, solistlerimize ve saz sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.
Ellerine, ağızlarına sağlık. Türkülerimizde ayrılık vardır, hüzün vardır, gurbet vardır, yıllar
boyu yaşanan yokluğun, sıkıntını, ıstırabın yansıması vardır. Türkülerde birliğimiz,
beraberliğimiz, ortak kültürümüz vardır. Hep birlikte hüzünlenir, hep birlikte seviniriz. Allah
bu birlik ve dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.
Kültür sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Özhaseki, Şubat ayı
boyunca dolu dolu etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, "Şubat ayı sonuna kadar bir dizi
kültürel etkinliğimiz olacak. Bunun yanısıra her hafta cumartesi günü bir konser
düzenleyeceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Coşkun Sabah burada olacak, daha
sonraki haftalarda da sırasıyla Onur Şan ve Baha sahne alacak. Tüm hemşehrilerimizi kültür
sanat etkinliklerimize davet ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Özhaseki'nin yanısıra Yozgatlılar Derneği Başkanı Prof. Dr.
Kuddusi Erkılıç, Sivaslılar Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Metin Ceran ve
Kahramanmaraşlılar Derneğini temsilen Hasan Doğan tarafından sanatçılara birer çiçek
takdim edildi.
Kısa bir konuşma yapan Yozgatlılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Başkan
Özhaseki'ye teşekkür ederek, "Şu muhteşem atmosferi bize yaşatmasından dolayı Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye canı gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5596.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri’de Ali Đsmail Korkmaz Davası Hazırlığı
Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali Đsmail Korkmaz’ın davasının görüleceği
eski adliye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü
tarafından eski adliye binası önüne bariyerler yerleştirildi....
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Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Ali Đsmail Korkmaz’ın davasının görüleceği
eski adliye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından eski adliye binası önüne bariyerler yerleştirildi.
Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde yarın Ahmet Paşa Caddesi, Mete Caddesi, Bor
Caddesi, Yıldırım Caddesi, Kanal Caddesi, Hükümet Caddesi ve bu caddelere birleşik
sokakların eski adliye binasına yakın kesimlerin taşıt trafiğine kapatılacağı açıklandı.
Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde, eski adliye binası yakınlarında park halinde bulunan
otomobillerin de plaka sorguları yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5597.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Sarıoğlan Büyükşehir Đle Atağa Geçecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ilçe, belde ve köylerde yapacağı yatırımları
anlatmak amacıyla başlattığı ilçe gezilerini tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Özhaseki bugün
de Sarıoğlan'daydı ve "Büyükşehir Sarıoğlan...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ilçe, belde ve köylerde yapacağı yatırımları
anlatmak amacıyla başlattığı ilçe gezilerini tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Özhaseki bugün
de Sarıoğlan'daydı ve "Büyükşehir Sarıoğlan ile Buluşuyor" toplantısına katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Sarıoğlan ziyaretine Palas kasabası ile
başladı. Başkan Özhaseki, Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Büyükşehir Belediyesi
yöneticileri ile gittiği Palas'ta belde girişinde uzun bir araç konvoyu ile karşılandı. Ak Parti
Sarıoğlan Đlçe Başkanı Ahmet Cerit, Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Ali Taştan, Palas
Belediye Başkanı Hacı Zengin ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan

Başkan Özhaseki beldede bulunan düğün salonuna geçerek "Palas Büyükşehir ile Buluşuyor"
adlı toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Palas Belediye Başkanı Hacı Zengin ve Ak Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz "Büyükşehir ve Özhaseki Başkan gelecek dertler bitecek" mesajı verdi.
PALAS'A DOLU DOLU YATIRIM
Konuşmasının başında yeni Büyükşehir yasasının getirileri hakkında bilgiler veren Başkan
Özhaseki de, diğer belde ve köylerde olduğu gibi Palas'ta da bu yaz itibarıyla işe
başlayacaklarını ve öncelikle altyapıdaki sorunları gidereceklerini söyledi. Altyapının
ardından asfalt ve kaldırım işlerine gireceklerini dile getiren Başkan Özhaseki beldede
bulunan 700 yıllık camiyi de restore ettireceklerini kaydetti. Başkan Özhaseki, Palas'a gençlik
merkezi ile gençler ve hanımların gidebilecekleri kurs merkezi yapacaklarını sözlerine ekledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Palas'taki toplantının ardından Sarıoğlan'a
geçti. Sarıoğlan Spor Salonunda "Sarıoğlan Büyükşehir ile Buluşuyor" toplantısına iştirak
eden Başkan Özhaseki yoğun alkış ve tezahüratlarla karşılandı.
Ak Parti Sarıoğlan Đlçe Başkan Ahmet Cerit'in selamlama konuşmasının ardından kürsüye
gelen Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Ali Taştan ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını iyi
bildiğini kaydetti ve Başkan Özhaseki'nin desteği ile Sarıoğlan'ı ülkenin en hızlı gelişen
ilçeleri arasına sokmak için çalışacaklarını söyledi.
Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de konuşmasında Sarıoğlan'ın 30 Mart'ta rekor oyla Ak
Parti'yi destekleyeceklerine inandığını dile getirdi.
YEŞĐLHĐSAR-SARIOĞLAN BANLĐYÖ HATTI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise konuşmasına önce Kayseri'de yapılan
hizmetlerden oluşan bir sunumla başladı. "Đyi niyetli olursanız Allah yardım ediyor" diyen
Başkan Özhaseki, Kayseri'yi modern bir kent haline getirdiklerini söyledi.
Başkanlığı süresince çok çalıştığını ve kamunun malında gözü olanlarla da savaştığını
vurgulayan Başkan Özhaseki, ardından da Sarıoğlan ilçesi ile ilgili tespitlerini aktardı. Daha
sonra da öncelikli hizmet ve yatırımları sıralayan Başkan Özhaseki, "Öncelikle Bünyan'dan
Sarıoğlan'a uzanan içme suyu hattını yapacağız. Baharla birlikte suyun yanı sıra kanal ve
arıtma tesisi çalışmalarına başlayacağız. Đlçe yolları beş yılda kent merkezi standartlarına
ulaşacak. Alamettin-Çayıralan yolunu açacağız. Sarıoğlan Barajı ve Alamettin beldesinde
mesire alanları yapacağız. Đçinde gençler ve hanımlara yönelik kurs merkezlerinin de yer
aldığı gençlik merkezi ve sosyal tesis inşa edeceğiz. Şahruh Köprüsü ve Tuzla Gölü'nü
turizme kazandıracağız. Spor tesisi, kapalı semt pazarı, kesimhane ve yol güzergahında yerli
ürün pazarları yapacağız" dedi.
Ulaşım konusunda üzerinde de duran Başkan Özhaseki, Yeşilhisar'dan Sarıoğlan'a uzanan
banliyo hattı için bakanlıkla görüşmelerin sürdüğünü ve mesafe kaydettiklerini belirterek bu
projenin Sarıoğlan'ı göçten kurtaracak önemli bir proje olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5598.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Đtfaiye’den Köpek Kurtarma Operasyonu
Köprünün korkuluk demirleri arasına sıkışan ve ölmek üzere olan köpek itfaiye ekiplerinin
çabası sonucu kurtarıldı.Doğu Garajı yakınlarında bulunan otobüs durağı arkasındaki
köprünün korkuluk demirleri arasına sıkışan köpeğin...
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Köprünün korkuluk demirleri arasına sıkışan ve ölmek üzere olan köpek itfaiye ekiplerinin
çabası sonucu kurtarıldı.
Doğu Garajı yakınlarında bulunan otobüs durağı arkasındaki köprünün korkuluk demirleri
arasına sıkışan köpeğin ölmek üzere olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber
verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı demirlerin
altından kurtardı. Korkuluk demirleri arasında uzun süre kaldığı tahmin edilen köpeğe
vatandaşlar su ve yiyecek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5599.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Argıncık'ı daha ileri bir boyuta taşıyacağız
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, “Atılımcı Başkan, Katılımcı
Yönetim, Yatırımcı Belediye” sloganıyla çalışacaklarını söyledi.AK Gençlik üyelerinin
attıkları “Başkan Gelecek Argıncık Gülecek”, “Kocasinan...
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, “Atılımcı Başkan, Katılımcı
Yönetim, Yatırımcı Belediye” sloganıyla çalışacaklarını söyledi.
AK Gençlik üyelerinin attıkları “Başkan Gelecek Argıncık Gülecek”, “Kocasinan Sizinle
Gurur Duyuyor” sloganlarıyla Argıncık’ta vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Çelik’i
mahalle sakinleri alkışlarla karşıladı.
Ak Parti Đl ve Kocasinan Đlçe Yönetim Kurulu üyelerinin de iştirak ettiği toplantının açılışında
konuşan AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Teşkilatımızın içinden
gelen ve sürekli bizimle birlikte olan bir başkanımız var. Đlçe başkanı olarak ben de söz

veriyorum ki başkanımız sizlerle devamlı birlikte olacak. Bu bölgede sürekli toplantılar yaptık
ve sorunlarınızı dinledik. Bundan sonraki toplantılarımıza Mustafa Çelik Başkanımız da dahil
olacak ve sorunlarınız tez elden çözüm bulacak” dedi.
Sözlerine “Atılımcı Başkan, Katılımcı Yönetim, Yatırımcı Belediye” sloganıyla başlayan
Mustafa Çelik’in konuşması vatandaşlar tarafından alkışlarla sık sık kesildi.
Atılımcı Başkan sözünün kendisiyle çok uyuştuğunu ve bu özelliğini belediyeciliğe de
yansıtacağını vurgulayan Mustafa Çelik, “Bu işi sizlerden aldığımız desteklerle yapacağız.
Seçilmiş meclis üyelerimiz, atanmış bürokratlarımız da bu şekilde çalışacak. Hepsinden
önemlisi şehrin dinamiğini oluşturan sizlerden gelen bilgiler bize ışık tutacak. Üniversiteyle
ilgili bir iş yapacaksak üniversiteden, Argıncık’la ilgili bir çalışma olduğu zaman da bölge
insanından bilgi alacağız. Biz Kocasinan’da Özhaseki Başkan’ı örnek alarak kendi
finansmanını kendi içinde temin eden büyük projeler ortaya çıkaracağız. Özhaseki Başkan,
Ankara’dan gelecek bütçeyle iş yapacak olsaydı yüz birim iş yapardı. Ancak kendi kaynağını,
kendi finansmanını ürettiği projeler sayesinde 500 birim iş yapıyor. Biz de böyle hareket
edeceğiz. Sürekli farklı projeler üreterek yeni yatırımlar yapacağız. Yatırımcı belediye
tarifinin de tam bize uyduğu kanaatindeyiz. Argıncık’ta bir gelişim hareketi başladı. Đnşallah
biz bu gelişimin hızını ve ivmesini artıracağız. Argıncık’ı daha ileri boyutlara taşıyacağız ”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5600.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Melikgazi Sandık Görevlileri Đştişare Toplantısı
Yapıldı
AK Parti Melikgazi Đlçe teşkilatı tarafından, sandık görevlileri istişare toplantısı
yapıldı.Melikgazi teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katılan, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh...
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AK Parti Melikgazi Đlçe teşkilatı tarafından, sandık görevlileri istişare toplantısı yapıldı.
Melikgazi teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katılan, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak parti Đl Başkanı
Ömer Dengiz ve Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, sandık görevlileri ve mahalle
temsilcilerine seçim süresince yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda açılış konuşmasını yapan Ak parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Çok
çalışacağız,Ak Kadro’nun Ak mensupları olarak bizlere düşen görev çalışmak, gayret etmek
ve başarmaktır. Biz kadrolarımız ile bunu başaracağımızdan hiç şüphem yok.” dedi.
Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz’de yaptığı konuşmada, toplantımız hayırlara vesile
olsun.Öncelikle bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. 30 Mart seçimlerinin bizler için ne
kadar önemli olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Türkiye’nin 2023 hedefleri için bu seçimler
bir mihenk taşı konumundadır. Bu seçimlerde hedefimiz 1+16’dır. Sizler emeğini
esirgemiyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ak kadrolar olarak 60 günümüzü feda ederek,
var gücümüzle çalışacağız. Çocuklarımızın ülkemizin geleceğini hep birlikte kurtaracağız. Bu
seçimlerde baş rol oyuncuları sizlersiniz o bakımdan 'Durmak yok yola devam' diyor hepinizi
Allah’a emanet ediyorum .” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, seçimlerin başta ülkemize ve insanlığa
hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi:
"Başbakanımıza 17 belediye başkanlığı mazbatasını teslim edeceğiz, bunun için çalışacağız
gayret göstereceğiz. Bu günlere kolay gelmedik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi
bozmasın. Şehrimizde başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile birlikteliğimiz bereket olarak şehrimize yansıyor. Bunun güzelliğini hep
birlikte yaşıyoruz. Teşkilatlarımız bizim için çok önemlidir. Her kademesinde görev alan
arkadaşlarımız bizler için çok kıymetlidir. Çünkü sizler bir davanın savunucuları olarak,
'Đstikrar sürsün Türkiye büyüsün' diyorsunuz. Bunun için çalışıyorsunuz. Sizlerin ve bizlerin
gayreti ve çabası gece gündüz demeden, selam vermedik, uğranmadık bir kapı bırakmadan
çalışacağız ve inanıyorum ki rekorlar kırarak belediye başkanlıklarını kazanacağız."
Konuşmaların ardından sandık görevlileri ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5601.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mhp’de Develi Đlçe Başkanlığına Adnan Köksal
Atandı
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu üyeleri Develi Đlçesini
ziyaret ederek, Đlçe Başkanlığına Parti Genel Merkezi tarafından atanan Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir Adnan Köksal’a Đlçe Başkanlığı mazbatasını...
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Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu üyeleri Develi Đlçesini
ziyaret ederek, Đlçe Başkanlığına Parti Genel Merkezi tarafından atanan Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir Adnan Köksal’a Đlçe Başkanlığı mazbatasını kalabalık bir partili önünde teslim
etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu üyeleri, Develi Đlçesine
düzenlendiği ziyarette Đlçe Başkanlığında Đlçe Başkanlığına Parti Genel Merkezi tarafından
atanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adnan Köksal’a Đlçe Başkanlığı mazbatasını
kalabalık bir partili önünde teslim etti.
Ziyarette bir konuşma yapan Đl Başkanı Mete Eke, Develi’de Belediye Başkanlığında artık
değişim zamanının geldiğinin belirterek milliyetçi, ülkücü hareketin Develi’de et tırnak olarak
birleşip Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Mankal’ı desteklemeleri gerektiğini belirtti. Đl
Başkanı Eke, Develi Yeni Đlçe Başkanı Adnan Köksal’ın bu kutsal görevi layıkıyla yerine
getireceğinden şüphesinin olmadığını belirterek yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar
diledi.
Develi Đlçe Başkanı Adnan Köksal yapmış olduğu konuşma da;
MHP Genel Merkezimizin inisiyatifi neticesinde Develi Đlçe Teşkilatında bir bayrak değişimi
yaşanmış ve bu kutsal emanet bizlere teslim edilmiştir. Görevi devir aldığımız eski ilçe
teşkilatımıza partimize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, devir
aldığımız bu görevi layıkıyla yerine getirerek partimizi Develi’de iktidara taşımak için
kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.
MHP Develi Đlçe Başkanı Adnan Köksal’ın Yönetim Kurulu Üyeleri ise ;
Abdullah Tezcan, Adem Ateş, Adem Kan, Ahmet Çelen, Ahmet Doğan, Aslan Akın, Cafer
Akın, Fatih Taşdelen, Hamdi Turhal, Đdris Sevinti, Đsmail Salep, Đsmail Okyay, Mehmet
Sunduvaç, Mahmut Đlecan, Metin Çavdarlı, Metin Paşa Tarhan, Muammer Çelik, Murat
Yıldırım, Mustafa Yıldızeli, Osman Özüdoğru, Osman Taşkesen, Recep Gül, Remzi Çiftçi,
Salih korkmaz, Salim Öztürk, Sami Mankal, Selçuk Demirkıran, Seyit Ayhan, Şahin Avcılar,
Ünal Şimşek, Yunus Erdoğan isimlerinden oluştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5602.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Sinan Kent Üyelerinin Hak Arayışı
Kayseri’de bulunan Sinan Kent Konut Yapı Kooperatifi’nin üyeleri, 150 imza toplamalarına
rağmen kooperatifin genel kurul kararı almadığını ileri sürdü.Sinan Kent Kooperatifi üyeleri
adına açıklama yapan Ahmet Özmen, “15. yıl önce yapılan...
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Kayseri’de bulunan Sinan Kent Konut Yapı Kooperatifi’nin üyeleri, 150 imza toplamalarına
rağmen kooperatifin genel kurul kararı almadığını ileri sürdü.

Sinan Kent Kooperatifi üyeleri adına açıklama yapan Ahmet Özmen, “15. yıl önce yapılan
genel kurulda üyelerimize karşı haksızlık ve usulsüzlük yapıldı. 1.5 yıldır hukuk mücadelesi
veriyoruz ve bu mücadelenin sonuna yaklaştık” dedi.
Özmen, “Biz Sinan Kent Kooperatifi üyeleri olarak yapılan genel kurul için mahkemeye
itirazda bulunduk. 100 usulsüz üye kaydı olduğunu ispat ettik. Çevre ve Şehircilik Đl
Müdürlüğü verdiğimiz dilekçe sonrasında bu üyelerin ihracına karar verdi. Mevcut yönetim
bu kişileri neden üye yaptığını ve tek bir kuruş almadığını, daha sonra neden ihraç ettiğini
açıklamadı” diyerek şu şekilde konuştu:
“Bu üyeler toplu olarak kayıt edildi ve mevcut yönetim yapılan genel kurulu kazanmak için
böyle bir şey yaptı.
Biz bununla ilgili olarak 150 imza topladık ve olağanüstü genel kurul yapılmasını istedik.
Kooperatif yetkilileri bizim imzalarımızın kanunsuz bir şekilde toplandığını ileri sürerek
üyeleri hiçe sayan iki satır bir yazı yazdı. Çevre ve Şehircilik Đl Müdürlüğü’ne dilekçe verdik
ve 150 imza topladığımızı ilettik. Müdürlük yetkilileri toplanan imzalarda herhangi bir
kanunsuzluk olmadığını ve kooperatif üyelerinin alınan karara uyması gerektiğini iletti.
Ancak mevcut yönetimden tek bir olumlu adım atılmadı.
Binaların mantolaması 6 ay önce yaptırıldı. Bununla ilgili olarak ne kadar maliyet olduğunu
kimse bilmiyor. Kooperatife bunu sorduğumuzda Kooperatifler Kanununu mazeret göstererek
kendi üyelerine bile bilgi vermiyor.”
Ahmet Özmen, ulaşamadıkları Sinan Kent üyeleri bulunduğunu belirterek, “Üyelerin kendi
kooperatifine sahip çıkması çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5603.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Erciyes’te Sömestr Tatili Bereketi
Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nde sömestr tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk
turizmcilerin yüzünü güldürdü.Kayseri’de son yağan kar ve Erciyes Kayak Merkezi
yetkililerinin suni karlama çalışmaları ile kar kalınlığının 1...
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Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nde sömestr tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk
turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Kayseri’de son yağan kar ve Erciyes Kayak Merkezi yetkililerinin suni karlama çalışmaları ile
kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu adeta doldu taştı.
Sabah saatlerinde araçları ile Erciyes Kayak Merkezi’ne akın eden vatandaşlar, kiraladıkları
kızak ve kayak malzemeleri ile de esnafların yüzünü güldürdü.

Erciyes’te 3 gündür tatil yaptıklarını söyleyen Sami Ak, “Sömestr tatilini fırsat bilerek
Erciyes’e geldik. Đyi ki gelmişiz. Erciyes çok güzel” diye konuştu. Babası ile birlikte kızak
kayarak eğlenen Hasan ise “Üç gündür buradayız. Kaymayı öğrendim. Burada olduğum için
mutluyum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5604.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Yoğun güvenlik önlemleri alındı
Gezi Parkı'nda yaşanan eylemler sırasında sivil polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü
iddia edilen Ali Đsmail Korkmaz'ın davası şu sıralarda Kayseri Adliyesi'nde görülüyor
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Gezi Parkı'nda yaşanan eylemler sırasında sivil polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü
iddia edilen Ali Đsmail Korkmaz'ın davası şu sıralarda Kayseri Adliyesi'nde görülüyor
Adliye önünde Đstanbul Taksm platformu önclüğünde sivil toplum kuruluşlarının ve çok
sayıda kişinin yer aldığı gruplar hükümet aleyhinde slogan atarak yaşananlara tepki gösterdi.
Polis ise olası bir taşkınlığa karşın müdahaleye hazır. Ahmet Paşa Caddesi'nin trafiğe
kapatılarak Valilik'ten duruşmanın yapıldığı adliyenin çevresi polis barikatları ile güvenli hale
getirildi.
Haber &Fotoğraf : Mahut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5605.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

TÜRKĐYE'DE BĐR ĐLK… BAŞKENTTE
SULTAN ÖZATEŞ RÜZGÂRI…
5,5 SAAT SÜREN ULUSLARARASI
ANKARA'DA SAHĐPLERĐNĐ BULDU!

EĞĐTĐM

KÜLTÜR

SANAT

ÖDÜLLERĐ
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Đlklere ve Orijinal Projelere Đmza Atan Sultan ÖZATEŞ, En Uzun Süren Ödül
Töreninde Kayseri'ye Uluslararası Ödül Verdi. HATSAN (Havalı Tüfek Sanayi)
Destekli Ödüller Sahiplerini Buldu. Eğitimci-Yazar Sultan ÖZATEŞ 26 Ocak 2014
Tarihinde 1. Uluslararası Ankara Eğitim Kültür Sanat Şöleni Ve Ödül Töreni
Çerçevesinde Sanatla Fark Yaratan Yüreklerin Tanışmasını Sağladı.
Sultan ÖZATEŞ'Đn projesi ile "Hatsan Oskar Ödülleri" kültür sanat ve eğitim alanında
sahiplerini buldu! 26 Ocak 2014 Ankara Başkent Öğretmenevi büyük buluşmaya ev sahipliği
yaptı. Buluşmada 688 Şair - Yazar - Ressam - Tasarımcı, Fotoğraf, Hat, Kat'ı Sanatı Ustaları,
Folklor Grupları olan okullar, Basın Medya mensupları, Tv ve radyo program yapımcısı ve
sunucuları, kitapları olan kalemler, ev hanımları, öğretmen ve öğrenciler bir araya gelerek
eserlerini, yeteneklerini sergilediler. HATSAN'nın 2013 kültür ve sanata destek verenler onur
ve başarı kupası törende Kültür Kervanı Tv Program yapımcısı Mevlüt ÖNCEL'e tüm
sanatçılar adına Sultan ÖZATEŞ tarafından teslim edilmiştir.
1. Uluslararası Şair Bakışlı Kalemler Antolojisi 1 Sultan ÖZATEŞ'Đn koordinatörlüğünde
1000 adet basılarak edebiyat dünyasına kazandırıldı. Türkiye'de bir ilk "5,5 saat süren
uluslararası eğitim kültür sanat ödülleri Ankara'da sahiplerini buldu! Đlklere ve orijinal
projelere imza atan Sultan ÖZATEŞ, en uzun süren ödül törenini başarılı gerçekleştirdi.
Fransa, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Yemen, Almanya, Amerika, Romanya, Moskova,
Kıbrıs, Irak, Batı Trakya 'da yaşayan Türk sanatçılarımız Türkiye'ye gelerek sanatın sesinde
dünyaya barış mesajı verip birlik ve beraberliğe çağrıda bulundular. Umuda seslendiler.
Engellerin kalkmasında insan sevgisinin önemini vurguladılar.
Sanatçılara Ödülleri; Proje sahibi Sultan ÖZATEŞ, Onur Konukları: Adana Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Ali SELAMET, Đş Adamı Niyazi ÇAPA, Şair Yalçın BENLĐCAN, Eğitimci
Ali ÖZKANLI, Eğitimci Tuba KOŞAR, Araştırmacı Yazar Mehmet AKYOL, Tasavvuf
Sanatçısı Cahit NAZLI, öğretmen ve öğrenciler tarafından sahnede teslim edildi.
Projenin gerçekleştiği süre içinde çekilen fotoğraflarla hazırlanacak 2500 adet dergi basılıp
projenin ikinci töreninde dağıtılacaktır. 1000 adet basılan kitapta bulunan 108 yazar ve
şehirleri:
Sultan Özateş – Ankara, Mehmet Ali Selamet – Adana, Yalçın Benlican – Đzmir, Abdurahman
Güngör – Aydın, Abdurahman Tümer – Đstanbul, Adem Efiloğlu – Đzmit, Adnan Demirel –
Ankara, Ahmed Ahmedow – Moskova, Ahmet Sezen – Ankara, Ahmet Yavuz – Kütahya, Ali

Özkanlı – Kayseri, Ali Rıza Aydın – Ankara, Arzu Acar Taşcı – Ankara, Arzu Subakan
Kabukçu – Denizli, Aylin Akgün – Bursa, Aysel Aksümer – Ankara, Ayşe Altınküpe –
Ankara, Barbaros Çelikoğlu – Ankara, Bayram Yandım – Balıkesir, Berrin Gök – Đstanbul,
Bihter Bilir – Balıkesir, Birgül Sevil Tekinay – Đzmir, Birsen Eker – Kırşehir, Cahit Nazlı –
Konya, Cebiyeva Aygun Akıfqızı – Azerbaycan, Dilek Onay – Rize, Dilek Soysal – Ankara,
Ecrin Lidia Cherieliuc – Romanya, Eda Bildek – Adana, Elif Gamze Bozo – Ankara, Emine
Öztürk – Bursa, Emre Özbaş – Almanya, Erkan Öztürk – Kayseri, Figen Abiş – Ankara,
Funda Gökçen – Ankara, Gülay Özcan Arslan – Mersin, Güliz Kaya Gülpınar – Beyşehir,
Gülseren Akdaş – Bafra, Gülten Ertürk – Yemen, Habil Yaşar – Azerbaycan, Hamza Kaplan
– Sivas, Harika Ufuk – Adana, Harun Yıldırım – Fransa, Đlhan Koruyucu – Manisa, Đsmail
Arıkan – Ankara, Kezban Uzun – Ankara, Keziban Aygün Altınkaynak – Fransa, Marc Etinge
– Amerika, Mehmet Akyol – Ankara, Mehmet Ali Akbaş – Diyarbakır, Mehmet Metin Baş –
Soma, Mehmet Nuri Parmaksız – Ankara, Mehmet Peker – Ankara, Mesut Yıldır – Hatay,
Mithat Kararmış – Đstanbul, Murat Kilim – Đstanbul, Murat Şahingöz – Fransa, Mustafa
Güzeltepe – Ankara, Mustafa Sametoğlu – Fransa, Mustafa Taşkanat – Ankara, Nagehan
Sungur – Đstanbul, Nazan Kalcı – Ankara, Nebahat Erkan – Balıkesir, Necati Demrci –
Isparta, Nedime Ekinci – Bursa, Nermin Girisit – Fransa, Nesrin Demirtaş – Đstanbul, Nevin
Hiçdönmez – Mersin, Nihat Ölmez – Ankara, Nilüfer Saraç – Ankara, Nilüfer Zontul Aktaş –
Malatya, Nurcan Budak – Ankara, Ömer Köroğlu – Ankara, Ömrüm Pınar Çalgan – Ankara,
Özkan Hüseyin - Batı Trakya, Özkan Kul- Đstanbul, Özlem Erden – Đstanbul, Qabil Adalet –
Azerbaycan, Qalibe Ceferova – Azerbaycan, Raife Serxan Qızı – Azerbaycan, Ramazan
Durmaz – Eskişehir, Recebiye Çataksezer – Đstanbul, Saadet Kılıçarslan – Đstanbul, Sabiha
Nevin Đslam – Antalya, Sadık Şenkaya – Bursa, Sadun Köprülü – Irak, Sanem Arıkan –
Ankara, Sena Enlioğlu – Ankara, Seyit Ayvaz – Konya, Soner Arslaner – Đzmir, Şahin Mantar
– Ankara, Şerife Köksal Badısaba – Ankara, Şerife Özaydın – Bursa, Şeyma Đnci-Niğde,
Taner Metin – Tokat, Tuba Koşar – Ankara, Ülker As – Fransa, Ümit Arat – Kastamonu,
Ümit Zeki Soyuduru – Ankara, Ümmiye Yılmaz Erçevik – Bandırma, Volkan Çakır –
Ankara, Yasemin Meydan – Ankara, Yaşar Göksel – Çankırı, Yılmaz Gül – Manisa, Yılmaz
Đmanlık – Ordu, Yunus Özerdem – Kıbrıs, Zekeriya Efiloğlu – Gaziantep, Zübeyir Yiğit Ankara
Yazarlarımız basılan kitaplardan alıp, yaldızlı "Oskar Başarı Kupaları"nı teslim aldılar.
Başarı ve onur belgeleri teslim edilecektir. Şair Bakışlı Kalemler Projesini hayata geçirdi.
Fransa, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Yemen, Almanya, Amerika, Irak, Batı Trakya 'da
yaşayan Türk sanatçılarımız Türkiye’ye gelerek sanatın sesinde dünyaya barış mesajı verip
ödüllerini Sultan ÖZATEŞ'in elinden, belirlediği eğitimciler, öğrenciler ve sanatçıların
ellerinden aldılar.
Ankara'da gerçekleşen Ulusal Düzeydeki Ödül Töreninde Eğitime / Edebiyata Katkı Sağlayan
Eğitimci - Yazar - Şair Ali ÖZKANLI’ya
2013 Kültür Sanat ve Eğitim Onur / Başarı Ödülü,
Birlik ve Beraberlik Sevgisinde 2013 Đnsan Sevgisi Başarı Ödülü,
Eğitime Teşvik Başarı Belgesi,
KAY TV’ye
2013 Basın Medya Onur / Başarı Ödülü,
Tuzlu Kahve Programı Sunucusu Selda AVCI'ya
2013 Basın Medya Onur Ödülü,
Sanat ve Eğitim Sesi Başarı Ödülü,

Türk Kültürünü yansıtan yeteneklerin tanıtımında 2014 Başarı Ödülü
Düzenlenen törende eğitimciler tarafından teslim edildi.
Ödül töreninin farkı çok özeldi. Öğrenciler, öğretmenler, ressamlar, yazarlar, şairler, ev
hanımları, sağlık sorunu olup hayata bağlanan bireyler, engelli vatandaşlar, gül yürekler
sahnede yer alarak bir birlerine ödülleri takdim ettiler…
Đnanılmaz bir performansla Programın ağırlıklı sunumunu kendi yönetti. Belli bölümlerde
mikrofonu Tuba KOŞAR, Zekeriya EFĐLOĞLU ve Gökhan OLCAYTÜRKAN ile paylaşması
âlicenaplığını kanıtladı. 2013 Yılı içerisinde Eğitim – Kültür – Sanat çerçevesinde 780
kişinin yeteneği ve fark yaratan çalışmalarını takip eden Sultan ÖZATEŞ "Sanatla Fark
Yaratan Yürekler" adlı projesi ile hayata zor imkânlarla, sağlık nedenlerine aldırmadan üreten
ve umutla ülkesine hizmet eden duygu ve düşüncelerini yazan kalemleri tespit etti.
Sosyal Medya üzerinden “Şair Bakışlı Kalemler Gurubu” açtı. Bu gurupta Facebook
sayfalarında eserlerini paylaşan köşe yazarları, şair, kitap çıkaran yazarlar, ressamlar, Türk
Kültürüne hizmet edenler, el sanatları tasarımcıları, eğitim ve sanata destek veren basınmedya grubu mensupları, Tv Program sunucuları ve yapımcıları, genç kalemler, okullarında
başarı elde eden öğrenciler, sosyal seste başarıyı yakalayan okul idarecileri, eğitim alanında
öncü olan liderler, el becerileri ile ev ekonomisine katkı sağlayan ev hanımları, sanatsal
faaliyette maddi destekle hizmete katkı sağlayan iş adamları, Türk Sanatında ilklere imza atan
ve eserleri olan sanatkârlar bu gurupta paylaşımlarda bulunmaktadır.
Sultan ÖZATEŞ, bireylerin emek verdiği çalışmaları tüm sayfalara, guruplara sosyal medya
üzerinden paylaşarak tanıtım çalışmalarına 2012 yılından beri devam etmektedir. Tv, Radyo
Programlarını sunan sunuculara ulaşarak yeteneklerin duyurulmasında üstün gayret
sağlamaktadır. Gurubundaki yazarların kitaplarını imza günleri projelerine, yurt içi ve
dışındaki programcılara, okul kütüphanelerine, açılışlarda bakanlara kadar iletmektedir.
Birçok projede şair ve yazarların, sanatkârların yer alması için gönüllü danışmanlık ve proje
koordinatörlüğünü başarılı yürütmektedir.
Kendi gurubunda ki sanatçı arkadaşlarından 26 adet şairin radyo programına konuk, 61 şair,
11 genç kalemin canlı yayına telefonla bağlanmasını, 51 ressamın projelerde eserlerini
sergilemesini, 51 yazarın kitaplarının tanınmasında imza günü düzenlenmesini sağlamıştır.
Fransa'da Her Pazartesi Akşamı Türkçe yayın yapan Radyo Mit / Şiir Renginde Programının
Sunucusu Nermin GĐRĐSĐT ile iletişim içinde olup, bir yılda 50'nin üzerinde şair ve yazarın
tanınmasını sağlamıştır. 1803 Sanatçı ile Türkiye genelinde projeler gerçekleştirmeye
başlayan Sultan ÖZATEŞ 1. Uluslararası Ankara Kültür Sanat Şöleni'ni 26 Ocak 2014
tarihinde Ankara Başkent Öğretmenevinde başarılı gerçekleştirdi.
Şölen çerçevesinde ödül töreni düzenleyip, Madalya, Plaket, Kupa ve Başarı belgesi ile 780
yüreğe HATSAN katkılarıyla etkili bir iz bırakmayı başardı. Kendisi bu projenin
toplam 21.000 tl ye mal olduğunu belirtti.
Ödül töreni çerçevesinde konferans, sergi, fuaye alanı salonu kirası, akşam yemeği, etkinlik
için çok katlı yaş pasta, fotoğrafçı, bir kameraman, 2 semazen, etkinlik çerçevesinde
dağıtılacak 2500 adet derginin basımı, sergi eşyalarının kargo ve nakliyatı, imza masalarının
bulunduğu alan ve sergilenen eşyalar için hazırlanan şövalelerin satın alınması, yabancı
ressamların eşyalarının, ödüllerin taşınmasında araç bedeli, etkinlik çerçevesinde 36 kişinin
konaklama masrafı, akşam yemeğinde ücretini ödemeyen 58 kişinin yemek bedeli, etkinlik
öncesi ve sonrası misafirlerin gezilmesi, yemek ve ulaşım bedelleri, üç gün boyunca
misafirlere ikram edilen kahvaltı, çay ve akşam yemek ücretleri, 1000 adet dağıtılan antoloji
masrafı, törene gelmeyen yazarlara 10 ar adet antoloji kargo ücreti, fotoğraf ve Türk giysileri

sergisi için gerekli malzemenin temini, yurt dışından gelen misafirlerin bir kaçının
konaklaması ve hediyelerin alınması, Azerbaycan sanatçılarına armağanların teslimi, Kültürel
Hazineler Armonisi Projesine 20 adet Altın yaldızlı kupa, Nazım Hikmet Ran Salonuna sergi
eserlerinin taşınma araçlarının tutulması, onur konuklarından 8 kişinin yol, yemek ve
konaklama ücreti, grafik tasarımları, bez afişler ve etkinlik sırasında gerekli harcamaların
tamamı bu hesap içerisinde mevcut toplandığını belirtti.
ÖZATEŞ bu bedeli karşılamada maddi katkı sağlayanları şöyle açıkladı. Eskişehir'den
Đşadamı Niyazi ÇAPA 500 tl, Yazar Mehmet AKYOL, 300 tl, Eğitimci Tuba KOŞAR 500 tl,
Eğitimci Hatice CEYLAN, Yunus Özerdem, Mukaddes KOŞUCU'nun Halk Oyunları ekibi
ile projeye gönüllü, ücretsiz destek verdiğini, Mehmet AKYOL'unda öğretmen evinde kalan
bakiyeye 250 tl katkı daha yapacağını belirterek kendilerine teşekkürlerini iletti. 1300 tl teslim
aldığını, diğer rakamların maddi boyutunu şöyle belirtti.
Öğretmenliğin dışında TV Program sunuculuğu yaptığını, Mevlüt ÖNCEL'in yapımcılığında
her hafta Cumartesi akşamları Konya Tv'de ekranlara gelen Kültür Kervanı Program
Sponsoru HATSAN'ın sahipleri Abdullah TAŞYAĞAN ve Bahtiyar TAŞYAĞAN tarafından
kendisine şölenlerdeki program çekimi, masrafları, emeği karşılığında 2013 yılında 10 bin tl
verildiğini açıkladı. Kendi emeği karşılığında aldığı ücreti bu projeye kaynak yaptığını
söyleyen eğitimcimizi kutluyorum. Diğer kalan bakiyeyi nasıl ödeyeceğini sorduğumda
öğretmenimiz ay ay halledeceğim dediğinde gözlerinde hiç bir pişmanlık yoktu. Kendisi ben
bu çalışmada HATSAN'ın adını ve Sultan ÖZATEŞ'in neler yapabileceğini ilk seferde
göstermenin gururunu yaşıyorum dedi. Đlerideki çalışmalarıma referans olan bu çalışmamda
maddi tarafını düşünmüyor, yüreklerin buluşmasındaki sevincin hiç bir şeye değişmeyeceğini
ve proje için ödenecek hesabın kendi çevresindeki yakınları ile iletişime geçerek iş birliği
çerçevesinde halledeceğini belirtti.
Bu çalışmada kendi dışında birçok yüreği çok ön planda tutması, Türkiye yerine
Azerbaycan'ın, Kuzey Kıbrıs'ın öne çıkması, çağın hastalığı olan kanseri yaşayan sanatçı,
eğitimci- öğrencilerin, engelli kişilerin sahneye çıkmasını sağlayan davranışı takdire şayandı.
Öğretim görevlisi olmak için doktora yaptığını, fakat sağlık sorunları nedeni ile bir süre ara
verdiğini belirten öğretmenimiz dünya'da ve Türkiye'de bir ilke imza attı. En uzun ödül
törenini rahatsızlığına rağmen Ankara'da gerçekleştirdi.
5,5 saat süren törende sabırlı bekleyen tüm konuklar akşam yemeğinde projenin gala gecesine
katıldılar. Şairler şiirlerini yemek program sırasında. Azerbaycan şairleri ve diğer yabancı
sanatçılarla etkinliğin çok katlı yaş pastası kesildi. Pasta kesimi Azeri şairler ve diğer
yazarlarla olup, gecede şiirler yüreklere sevgi mesajını serpti. Bu anlamlı Projeye 1158 kişi
katılmış olup, etkinlik çerçevesinde düzenlenen sergi, imza etkinlikleri, el sanatları sergisi,
semazenler eşliğinde şiirler, kitap tanıtımı, ev hanımlarının kermes etkinliği, Türk El sanatları
ve Kaatı sanatı ile misafirler inanılmaz bir tanışma yaşadı. Bu mükemmel projeyi hayata
geçiren inanılmaz bir programı başarıyla gerçekleştiren Sultan ÖZATEŞ' i tebrik ediyor
başarılarının devamını diliyoruz.
***
1.ULUSLARARASI ANKARA KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENĐNDE KAYSERĐ
RÜZGÂRI…
1.Uluslar Arası Ankara Kültür ve Sanat Şöleninde Kayseri Ödülleri Topladı…
26 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da tarihi bir gün yaşandı. Pazar günü saat 13.00 – 18.30 arası
Ankara Başkent Öğretmenevinde yapılan “Şair Bakışlı Kalemler Antolojisi” tanıtımı, kültür

ve sanat şölenini içinde “Ödül ve Đmza Günü” programı görülmeye değerli. 11 ülkeden
katılımın olduğu Türkiye’nin dört bir tarafından davet edilen onlarca şair yazar, basın ve
medya çalışanlarının katıldığı programda Kayseri 8 ödül alarak adeta ödülleri topladı.
Gazetemiz yazarı Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI 3 ödül birden aldı. Kay Tv “Tuzlu
Kahve” programcısı Selda AVCI 4 ödül alırken yine Kayseri’nin genç kalemlerinden Şair
Erkan ÖZTÜRK antoloji ve imza gününe katılarak başarı ödülünü aldı. Bu programla bizler
şehrimizi en güzel şekilde temsil ederek kültür ve sanat adına güzelliğe vesile olduk.
Programa katılan yazarlar izlenimleri şöyle dile getirdi. “Son zamanlarda katıldığım en güzel
programlardan biri oldu. Sultan ÖZATEŞ’in projesi görülmeye değerdi. Dünyanın değişik
ülkelerinden ve yurdumuzun değişik şehirlerinden gelen basın-medya çalışanları, hat ve el işi
sanatçıları, yazar ve şairler Ankara Başkent Öğretmenevinde buluşarak hak ettikleri ödülleri
almanın mutluğunu yaşadılar. 350 den fazla kişinin ödül aldığı bu güzel program çok uzun
saatler sürmesine rağmen ilgiyle takip edildi.
Sultan ÖZATEŞ tarafından hazırlanan ve büyük emek harcanan “Duygu Ve Düşüncelerini
Yazanlar ve Fark Yaratan Yürekler Projesi” ödül törenleri, Ankara Başkent Öğretmenevi
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Ankara’da kültür ve sanat adına çok güzel bir programa
imza atıldı. Katılımcılar Ankara Öğretmen Evi Salonuna sığmadı...
Program:
Açılış ( Protokol Konuşmaları)
Halk Oyunları
Tasavvuf Şiiri ve Sema Gösterisi
Ödüllerin verilmesi
Yazarların Đmza Etkinlikleri
Şiir Sergisinin Gezilmesi
Ressam ve Diğer sanatçıların Sergi Açılışları
Şiir Gecesi ve Şairlerin Akşam Yemeğine Katılması
1.Uluslararası Şair Bakışlı Kalemler Antolojisi Kitabının Yazarlarına Dağıtılması
Organizasyonda Birçok Önemli Yazar Şahsiyetlere Ödül Verilmesi
Ödüller:
Basın Medya Onur Ödülleri
Kültür - Eğitim ve Sanat Onur Ödülleri
Türk Kültürüne Değer Veren Yürekler Başarı Ödülleri
Şair Bakışlı Kalemler Antolojisi Kalemleri Onur Ödülleri
Kültür Sanat Şöleni Đstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Duygu dolu açılış konuşması
Başkan Sultan ÖZATEŞ tarafından yapıldı. Ankara Başkent Öğretmen evi salonunda boş yer
görmek mümkün değildi. Sultan ÖZATEŞ'in gözyaşları içinde duygu yüklü konuşmasıyla
başlayan program, çok farklı bir etkinlik olduğunu 7 saat boyunca salonu terk etmeyen
izleyicileri ve konuklarından kendini belli etti.
ÖZATEŞ hem ağlattı, hem ağladı ve şunları dile getirdi. “Platformumuz yasal izin
çerçevesinde kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmekte, hiç bir kar amacı gütmeyen,
üyelerinden aidat almayan bir çalışma alanı olup, çalışmada yer alan bireylerin yeteneklerini
ülke genelinde tanıtmayı hedefleyen bir sosyal çevredir. Bu çevrede bir biri ile tanışan
yürekler her alanda yeteneklerini tanıtma ve sesini duyurma kapsamında birbirine kardeşliği
ve sevgisini vermeye çalışmaktadırlar.”
Programda Pınarbaşı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Folklor Ekibiyle, Kıbrıs Halk Oyunları
ekibinin gösterisi beğeniyle izlendi. Mamak Şehitler Ortaokulu başarı ve kültür ödüllerini

Milli Eğitim Denetmeni Yunis ŞAHĐN, Hüseyin GÜVEN, Müdür Yardımcısı Serkan
KARAFĐLĐKOĞLU ve Müdür Yardımcısı Tuba KOŞAR'ın elinden aldı. Ödül töreninin 1.
bölümünden sonra resim ve elişleri sergisinin açılışı ve daha sonra imza günü ile programa
devam edildi. Kısa bir aradan sonra programa ödüllerin verilmesiyle devam edildi.
Eskişehir’in sevilen siması Đşadamı Niyazi ÇAPA şölene okuduğu şiirlerle damga vurdu.
Programa davet edilenler arasında Adana Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali SELAMET ve
eşi,Başkentliler Haber Gazetesi Sahibi Gazeteci Mehmet AKYOL, Kerkük’ten Şair Sadun
KÖPRÜLÜ gibi isimler göze çarpıyordu.
Büyük ilgi gören şölen 7 saat sürdü. Şiir, Sanat, Edebiyat, Basın-Medya, Eğitim, ana
başlıklarında oluşan dallarda başarı ödülleri dağıtıldı. Ankara 1. Uluslararası Kültür ve Sanat
Şöleni layıkıyla yaşanan muhteşem bir gündü. Doğrusu beklentilerin çok ilerisinde bir gün ve
hakkı yenmemesi gereken bir şölendi. Toplam 1058 kişi ağırlandı. 158 kişi ile akşam yemeği
yenildi, pasta kesildi ve şiirler okundu.
Ankara Başkent Öğretmen Evinde gerçekleştirilen Uluslararası etkinliğe Azerbaycan,
Kazakistan, Romanya, Özbekistan, Yemen, Fransa, ABD, Yunanistan, Doğu Türkistan,
Hollanda, Almanya, Kıbrıs, Batı Trakya, Pakistan Yazar - Sanatçıları katıldı. Azerbaycan’dan
programa katılan Qalibe CEFEROVA, Habil YASHAR, Cebiyeva Aygun AKĐFQIZI, Raife
Serxan Qizi tanımak çok güzeldi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz gül yürekleri, güler yüzleri ve
tatlı dilleriyle gönülleri fethettiler.
Program salonda bulunanlar tarafından bol bol alkışlandı... Yurt dışı ve yurt içinden 100 aşkın
fikirleriyle, yazılarıyla, hayata geçirdikleri faaliyetleriyle “Fark Yaratan Yüreklere” ödüller
verdi. Tek kelimeyle mükemmel bir organizasyondu. Halk oyunları, şair ve yazarlar, hat
sanatçıları, ressamlar, genç kalemler, basın ve medya, bu güzel ve anlamlı günde ödüllerle
taçlandırıldı. Başkent öğretmen evinde muhteşem bir güzellikte kültür mozaiği oluşturuldu.
Ankara sanatla buluştu. Programın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ve gelen konuklarla
tek tek ilgilenilmesi büyük bir özveri ve emekle hazırlanmış program hafızalardan kolay
kolay silinmeyecek takdire şayan bir organizasyondu.
Emeğini ve yüreğini koyduğun bir çalışmanın karşılığını almanın mutluluğunu anlatmak
zordur. Yaşanılan güzel duygular bazen sadırlardan satırlara düşmüyor. Ankara’da yapılacak
bu özel ve güzel programa katılmak için Cumartesi gece 24.00 da yola revan olduk. Sabah
04.30 sularında Ankara terminalindeydim. Kısa bir süre sonra da kalacağım Başkent
Öğretmenevine vardım. Sabah kahvaltısına kadar odamda dinlendim. Yurdumuzun değişik
şehirlerinden gelen şair arkadaşlarla hoş sohbet içinde kahvaltımızı yaptık.
Son zamanlarda katıldığım en güzel programlardan biriydi. Gönül güzelliklerini ve yürek
seslerini satırlara nakşeden onlarca gül yürekli insanla bir arada olmanın mutluluğunu
anlatmak çok zor. Bu tip organizasyonlar büyük fedakârlık gerektiriyor. Bu işler çok büyük
bir çabanın ürünüdür. Emek ve gayret sonucunda böyle mükemmel programlar ortaya çıkıyor.
Bunu içinde emeğini ve yüreğini veren insanlara ihtiyaç var.
Đşte Sultan ÖZATEŞ böyle biri. Eğitimci kişiliğinin yanında gazeteci, tv programcısı, yazar,
şair, ressam sunucu. On parmağında on marifet olan çok değerli bir yürek. Hayatın içinde
yaşanacak her şeyi yaşayan, zorluklar karşısında azmini, inancını kaybetmeden mücadeleyi
kazanan koskoca bir yürek. Birçok insana örnek olacak bir yaşantı. Hayatı rahatlıkla bir
roman konusu olur.
Sultan ÖZATEŞ birçok kurum ve kuruluşun yapamadığını engin yüreği, çalışma azmi ile çok
zor olan bir projeyi başarıyla gerçekleştirdi. Eşi ve çocukları her zaman yanında oldular ve
destek verdiler. Başarılarını yürekten tebrik ediyorum. Ertuğrul kardeşime de çok teşekkür

ediyorum. Bizi en güzel şekilde misafir edip ağırladılar. Haklarını helal etsinler. Sultan
ÖZATEŞ ismi bir marka olarak hafızalardan uzun süre silinmeyecektir. Gönüllere ve
hafızlara çalışması unutulmamak üzere yazıldı. Đyi ki böyle gül yürekler var. Her şehre bir
Sultan ÖZATEŞ gerekiyor. Programa emek veren, destek olan tüm güzel yürekleri tebrik
ediyor um.
Ödül ve imza programım için salona kadar gelerek şahsımı onurlandıran Şair Đsmet Bora
BĐNATLI üstadıma, değerli gönül dostlarım, sanatçı kardeşlerim Ozan DERDĐVAR’a, Âşık
SEVDAĐ’ye, Gökhan ÖZTÜRK kardeşime, gül yürekli kızım Şair Funda GÖKÇEN’e ve
değerli meslektaşım Abdullah KÜSMEZ’e çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı
olsun. Ayrıca genç kalemlerimizden gül yürekli kızlarım Ayşe ALTINKÜPE ve Ömrüm Pınar
ÇALGAN’a yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim başarılarını daim etsin
inşallah.
O kadar güzel yüreklerle tanıştım ki… Gül yürekli gönül dostlarımın hangi birini anlatayım
ki… Âdem-Zekeriya EFĐLOĞLU, Mehmet Metin BAŞ, Birgül Sevil TEKĐNAY, Gülay
Coşkun ALTINSOY, Tuba KOŞAR, Berrin GÖK, Recep TUĞ, Gülten ERTÜRK, Gökhan
OLCAYTÜRKAN, Barbaros ÇELĐKOĞLU, Ümmiye Yılmaz ERÇEVĐK, Asiye ŞENER,
Reyhan SEVĐNÇ, Mehmet PEKER, Ömer Faruk ARLI, Abdurrahman TÜMER, Mehmet Ali
AKBAŞ, Yılmaz ĐMANLIK, Volkan ÇAKIR, Oktay ZERRĐN, Zübeyir YĐĞĐT, Nazan
KALCI, Şerife Köksal BADISABA, Figen ABĐŞ, Aylin AKGÜN, Arzu Subakan
KABUKÇU, Gülseren AKDAŞ, Yılmaz GÜL, Đlhan KORUYUCU, Taner METĐN, Özkan
HÜSEYĐN, Necati DEMĐRCĐ, Nilüfer Zontul AKTAŞ, Hatice CEYLAN, Emine ÖZTÜRK,
Ümit Zeki SOYUDURU, Mehmet Ali DEMĐRCAN, Ali ALTINLI ve şu anda isimlerini
hatırlayamadığım tüm güzel yüreklere çok teşekkür ediyorum. Đsimlerini yazamadıklarım
haklarını helal etsinler…
Ankara programı kolay kolay unutulmayacak güzel bir programdı.
Eğitimci Şair Yazar Sayın Sultan ÖZATEŞ 5 Şubat 2014 Çarşamba günü saat 14.00–16.00 da
Kay Tv de Selda AVCI’nın hazırlayıp sunduğu “Tuzlu Kahve” programına konuk olacaklar.
Kendisini şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacağız inşaallah.
Toplumların kalkınmasında kültür ve sanatın çok önemli olduğu gerçeğinin altını çizmek
gerekiyor. Kültür ve sanat adına yapılacak programlarda buluşmayı ümit ediyorum. Selam ve
dua ile…
Haber – Yorum: ALĐ ÖZKANLI Eğitimci Şair – Yazar
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5606.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Đmzalamış oldukları sözleşmeyi hiçe sayıyorlar
Uluslar arası Nakliyatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Üç uluslar arası
sözleşme varken Bulgaristan ve Romanya’nın ‘Geçemezsiniz’ demesi kendi imzalamış
oldukları sözleşmeyi hiçe saymaktır.
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Uluslar arası Nakliyatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Üç uluslar arası
sözleşme varken Bulgaristan ve Romanya’nın ‘Geçemezsiniz’ demesi kendi imzalamış
oldukları sözleşmeyi hiçe saymaktır. Bu sorun çözülmezse Türkiye’nin ihracat hedefini
yakalamak mümkün değildir” dedi.
Son zamanlarda inişli çıkışlı bir ekonomi içindeyiz. Bir belirsizlik var. Faiz silahını Merkez
Bankası’nın kullanmasından sonra Bir stabilizeye ihtiyacımız vardı. Ben onun sağlanacağına
inanıyorum” diyen Nuhoğlu, “Dolar’ın veya Avro’nun artışı Türkiye’nin ihracatını artırır
tarzında bir düşünce var. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Bizim ihracatımızın büyük bölümü
ithalata dayalı. Ara mal ithalatçısı durumundayız. Böyle baktığımız zaman hem makine hem
otomotiv sanayinin ihracatta muhakkak ki ithalat şartlarında iyileştirilmesi sonucunda ortaya
güzel şeyler çıkar.
Ama bu ikin denge, hele de faizlerin yükselmesi ile beraber ekonominin hem küçülmesi hem
de ihracatın önündeki engeller aşılabilirse o zaman büyüyecektir.
Bunun yükselmesi kur ile beraber avantaj getirmesi mümkün değildir” diye konuştu.
Nuhoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Bizim için asıl tehlike Türkiye’nin güçlü yapısı, rekabetçi ürünleri lojistik avantajlarından
dolayı, malların serbest dolaşması anlaşmasını imzalamış bir Türkiye AB ülkelerini
ürkütmektedir. AB üyeleri kendi ürünlerinde rekabetçi değiller. Ortaya çıkan yapıda Türk
mallarının o bölgeye ellerini kollarını sallayarak gelmesini istememektedir. Bunu engelleme
şansları yok.
Mallar serbest dolaşacak ama malları taşıyan araçlarımız içeriye giremeyecek. Bu eşyanın
tabiatına aykırıdır. Bu mallar uçarak gitmeyeceğine göre, aracı oraya sokamazsanız Türk
mallarının Avrupa’ya girişini engellemiş olursunuz.
Bir ülke, ‘Benim üzerimden geçemezsin’ derse Türk mallarının Avrupa ülkelerine sevkinde
ciddi engeller olur. Bu 3 uluslar arası sözleşmeye aykırıdır. Bu üç uluslar arası sözleşme
varken Bulgaristan ve Romanya’nın ‘Geçemezsiniz’ demesi kendi imzalamış oldukları
sözleşmeyi hiçe saymaktır. Bu çağdaş gözükmüyor. Bu çözülmesi gereken büyük bir
sorundur. Eğer bu sorun çözülmezse Türkiye’nin ihracat hedefini yakalamak mümkün
değildir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5607.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

VALĐ O ĐDDĐAYA YANIT VERDĐ
Duruşmada silahlı kişi olduğu şüphesi üzerine salon bir anda karıştı.
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olay üzerine Kayseri Valisi Orhan Düzgün twitter hesabından olaya ilişkin bir açıklamada
bulundu.
Haber: Mahmut Hop (stsjyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5608.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

KAYSERĐ
KAMPANYA

GÜNDEM’DEN

BÜYÜK

Gazeteniz Kayseri Gündem’den dev kampanya. Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Eski
Dekanı Merhum Prof. Dr. M. Zeki Duman’ın Beyan’ul hak tefsiri Kayseri Gündem abonesi
olan herkese hediye olarak verilecek.
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Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Eski Dekanı Merhum Prof. Dr. Zeki Duman Hoca’nın
Beyan’ul Hak” tefsiri Kayseri Gündem Gazetesi’ne abone olan herkese hediye edilecek. Hem
meal hem de tefsir tarzında kaleme alınan bu eser 3 cilt ve 2040 sayfadan oluşuyor. Otuz iki
yılı aşan mesleki hayattan, yirmi sekiz yıllık akademik geçmişin kazandırdığı tefsir
bilincinin/nosyonunun ve yaklaşık altı yıllık yoğun ve aralıksız çalışmanın ürünü olan bu
tefsirin özelliklerini Merhum Zeki Duman Hoca şöyle açıklıyor;
1-Bu tefsirde Đmam Gazali’nin, tefsirde iktisat mertebesi, Kur’an’ın üç misline baliğ olan
tefsirdir; bundan daha fazlası hem ihtiyaç değildir hem de ömrü onunla geçirmeye değmez…
(Gazali, Đhya 1/40) görüşü ilke edinmiş ve Tefsirde Đktisat yolu seçilmiştir.
Kur’an üzerinde dura dura okunup özümsenerek anlaşılsın ve yaşansın diye yaklaşık 23 yıldır
pasajlar halinde, bölüm bölüm indirilmiştir. Amacı, eğitim ve öğretim yoluyla insanın

değerini ve kalitesini yükseltip daha sonra “Adil bir toplum” ve “Đnsanlar için çıkartılmış en
iyi/en medeni bir toplum şeklinde” nitelendirilip örnek gösterilecek olan yeryüzünün,
gerçekten bağımsız ve en medeni toplumunu vücuda getirmektir…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5609.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Memur-Sen’den Hacılar Kaymakamına Ziyaret
Memur-Sen Kayseri şube yönetimi, Hacılar Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan’ı makamında
ziyaret etti.

03 Şubat 2014 Pazartesi15:52

Ziyarete Memur-Sen Kayseri Đl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen şube başkanı Aydın Kalkan,
Eğitim-Bir-Sen Hacılar ilçe başkanı ve Genç-Memursen Kayseri şube başkanı Abdullah
Yüksel, Kadın Kolları Başkanı Ayten Özsoy, yönetim kurulu üyeleri Fatma Altındağ ve Elif
Çal Yılmaz ile Bem-Bir-Sen Kayseri şube başkanı Mehmet Karakaş katıldı.
Hacılar Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan’a yeni görevinde başarılar dileyen sendika
yöneticileri Hacılar Đlçesin’in eğitim ve öğretimi konusunu değerlendirdiler.
Ziyaretten çok memnun olduğunu belirten Hacılar Kaymakamı Bilgihan, sendika
yöneticilerine teşekkür ederek “ Eğitim ve öğretim her insanın her zaman karşılanması
gereken ihtiyaçlarındandır. Bu sebeple eğitim-öğretim ihtiyacının yeterli ve verimli olabilmesi
için aile ve okulların yanında Sivil toplum kuruluşlarının, hatta bütün kurum ve kuruluşların
katkı sağlaması gereken bir hizmettir. Biz kaymakamlık olarak bütün kurum ve kuruluşlarla iş
birliği içinde çalışıyoruz” dedi. Ziyaret iyi dilek ve temennilerle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5610.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

EKĐCĐ’DEN GAZETEMĐZE ZĐYARET
Ak Parti Hacılar Đlçe Başkanı Hüdai Barut ve Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici gazetemizi
ziyaret ettiler. Ekici, gerçekleşen ziyarette projeleri hakkında bilgiler verdi.
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Ak Parti Hacılar Đlçe Başkanı Hüdai Barut ve Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici,
Gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun ile Yazı Đşleri Müdürümüz Cengiz Taştan’a ve
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’ya bir dizi ziyarette bulundu. Ekici,
gerçekleşen ziyarette Hacılar için projelerini anlattı.
Ekici, Hacılarlı vatandaşların TOKĐ konusunda yoğun talepleri olduğunu bu nedenle bunları
projelerine dahil ettiklerini belirterek projelerini şöyle sıraladı; “TOKĐ için bazı
çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarında bu konuda talepleri var zaten. Kentsel dönüşümü de
gündemimize aldık. Hacılar girişindeki sanayiyi dönüştürmeyi düşünüyoruz. Kıranardı gibi
piknik alanları yapacağız. Bir Spor Yüksekokulu ve fakülteyi ilçemize kazandıracağız. Đmar
planında değişiklikler ve geçtiğimiz aylarda meydana gelen Hacılar yolunda bazı
düzenlemeler yapmayı planlıyoruz.”
Gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun ve Yazı Đşleri Müdürümüz Cengiz Taştan
gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Ekici’ye başarılar dilediler.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5611.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

II. Abdülhamid Han Haklı Çıktı
Siirt'in Eruh ilçesinde bulunan 42,3 gravitede petrolün Sultan 2. Abdulhamit Han'ın 1901
yılında Alman ve Türk mühendislere yaptırdığı haritada belirtilen 12'nci bölgede çıktığı tespit
edildi.
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Uzmanlar, "Petrol yok" diye 40 yıl önce kapatılan petrol kuyusunun 500 metre yakınındaki
Doğu Sadak-1 Petrol Arama Kuyusunda yaklaşık 4 aydan bu yana süren çalışmalar sonucunda

2 bin 371 ile 2 bin 384 metreleri arasında 42,3 gravitede kaliteli petrolünün çıkması haritada 10,
11 ve 13 numaralarıyla gösterilen Batman, Botan vadisi ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine kadar
olan bölgede petrol bulunabileceğini belirtiyor.

Siirt Valisi Ahmet Aydın, Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyünde 42,3 gravitede petrol
bulunan Doğu Sadak-1 Petrol Arama Kuyusunda sondaj çalışmalarının tamamlanarak,
petrol üretimine başlandığını hatırlattı.
"Petrol haritasının gerçek olduğu kesinleşti"
Sultan II. Abdulhamit Han'ın 1901 yılında Alman maden mühendisi Paul Groskoph ve
Habip Necip Efendi'nin yer aldığı bir heyet oluşturduğunu ifade eden Vali Aydın, şöyle
dedi:
"Yaklaşık 113 yıl önce Sultan Abdülhamit Han bu heyete kendi parasıyla Doğu ve
Güneydoğu'da Kerkük ve Musul bölgelerini de kapsayan bir alanda petrole ilişkin
harita hazırlanması talimatı veriyor. Baktığımızda bugün Kerkük ve Musul civarında
petrol haritada gösterildiği gibi hızlı bir şekilde çıkarılıyor. Harita, bölgemizde de 10,
11, 12 ve 13'üncü bölgeler Batman, Botan Vadisi, Siirt ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine
kadar olan bölgede petrol olduğunu gösteriyor. Eruh'ta bulunan petrol Sultan
Abdülhamit Han'ın yaptırdığı petrol haritasında belirtilen bölgede çıktı. Böylece Sultan
Abdülhamit Han'ın petrol haritasının gerçek olduğu bir kez daha kesinleşti."
"Petrol arama çalışmaları çok büyük can kayıplarına neden oldu
"Bölgede 100 yılı aşkın süredir yürütülen petrol arama çalışmaları çok büyük can
kayıplarına neden oldu. Daha önce bölgede araştırma yapan birçok mühendis ölü
bulundu. Petrol yataklarının en yoğun olduğu Herekol, Gabar ve Cudi dağında terör
olayları yaşanıyordu. Türkiye'de ve özelikle bölgede yabancı güçler petrolün
çıkarılmaması için aktif rol oynuyordu" diyen Vali Aydın, bölgede yaşayan
vatandaşların bölgedeki petrolün varlığından haberdar olduğunu vurguladı.
Vali Aydın, işin tekniği konusunda çalışma yürütenlerin haritanın doğruluğunu teyit
ederek petrolün çıkarılması için bir an evvel çalışmalara başlanması gerektiğini ifade
ettiğini dile getirerek, haritanın kaynak olarak kullanılarak bölgede ciddi bir araştırma
yapılmasını istedi.
"Petrol şirketlerini bölgeye davet ediyoruz"
Sultan Abdülhamit Han'ın yaşadığı dönemde petrolün önemine ilişkin öngörüsünün
olduğunu, petrolün değerini bildiğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 40 yıl önce Đngiliz ve Amerikan firmaları bölgede petrol çıkardıktan sonra
kuyuları kapatıp gittiler. Geçmişte Herekol Dağı'nda da petrol kuyusu açılmış ve olaylar
ile rezerv miktarının tam tespit edilememesi gerekçe gösterilerek kapatılmış. 20-30 yıl
önce çok ekonomik olmayabilir ama petrol fiyatındaki artışla petrol çıkarılması
günümüzde son derece önemli. Bu kapsamda petrol arama çalışmalarına yeniden
başlanmasında fayda olacaktır. Bu harita kaynak yapılıp bu bölgede araştırma
şirketleri ve TPAO tarafından araştırma yapılmasını bekliyoruz. Nasıl Aladdin Middle
East Petrol Arama Şirketi Eruh'ta petrol çıkardıysa bu işe gönül vermiş şirketleri de
bölgeye davet ediyoruz."

Eruh Ziraat Odası Başkanı Metin Sayın da Eruh'ta ülke ekonomisine katkı sağlayacak
çok kaliteli petrol bulunduğunu vurgulayarak, Sultan Abdülhamit Han döneminde
hazırlanan petrol haritasının gerçeği yansıttığını söyledi.
"Kuyuları 'petrol yok' diyerek kapattılar
Haritada 12'nci bölge olarak görülen Eruh'ta bu ay petrol çıkarılmaya başlandığını
anlatan Sayın, "1974 yılında çıkarılan Petrol Kanunu ile yabancılara petrol arama izni
verildi. ABD ve Đngilizler bölgede petrol arama çalışmaları yaptı. Açılan kuyuları 'petrol
yok' diyerek kapattılar" diye konuştu.
Sayın, o dönem Eruh'ta da kuyular açıldığını ve daha sonra aynı gerekçe ile kuyuların
kapatıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Đlçemizde kapatılan kuyunun 500 metre yakınındakaliteli bir petrol bulundu. Bu
petrolün üretimine başlandı. Bölgemizin bir petrol denizi üzerinde olduğunu ve yüksek
bir petrol rezervi olduğunu biliyoruz. Çözüm sürecinde bu petrolün çıkarılıp ülke
ekonomisine katkı sağlaması için çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz."
Sayın, çıkarılan petrolden elde edilecek gelirden Siirt ve Eruh ilçesinin gelişmesinde
kullanılmak üzere pay ayrılarak yerel kaynaklara aktarılmasını istediklerini sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5612.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

TALAS, PROJELERLE ANILACAK
AK Parti’den Talas Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, gazetemizi ziyaret ederek
önemli projelerini açıkladı. Palancıoğlu, yaptığı açıklamada belediyeciliği yol ve kaldırım
yapan belediyecilikten kurtarıp, insanların yaşam kalitesini artıracak projelere imza atacağını
söyledi.
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Ak Parti Talas Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu gazetemize ziyarette bulundu.
Gerçekleşen ziyarette gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun’a projelerini anlatan
Palancıoğlu; “Türkiye son 150 yılın en rahat dönemini yaşıyor. Biz bu rahat dönemi
tartışmalarla değil, projelerle geçirmeliyiz. Biz sadece belediye olmak istemiyoruz. Biz zaten
belediyelerin görevi olan kaldırım, yol vb. şeyleri yapacağız. Belediyecilik çalışmalarının
yanında insanları yönlendirici ve yaşam kalitesini artıracak işler yapacağız” dedi.
Gazetemiz Genel Koordinatörü Dursun ise, Palancıoğlu’na yaklaşan seçimler öncesinde
başarılar dileyerek, hazırladığı “Medeniyetin Burçları Rasim Özdenören” kitabını hediye etti.

Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5613.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

BBP eski başkanı istifa etti
Yalçın Topçu, kurucusu olduğu ve 2009-2001 yılları arasında genel başkanlığı yaptığı BBP
üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
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"Kuruluşundan bu yana çatısı altında bulunduğum partimde, parti kurucusu, kurucu Ankara Đl
Başkanlığı, Başkanlık Divanı Üyeliği, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerindi
bulundum.
Aldığım, atandığım ve seçildiğim her görevde partimin ve davamın emrinde yoğun gayret
gösterdiğimi düşünüyorum. Siyasetimi ilkeler üzerinden, devletin ve milletin bekasını
önceleyen bir anlayışla devam ettirdim.
Özellikle son zamanlarda vefanın, dostluğun devleti ebed, milleti esas alan anlayışın hiçe
sayıldığı bir siyaset biçimini de tasvip etmiyorum.
Kamuoyunun bildiği gibi 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri öncesi 'şayet yüzde 10 oy
alamazsam genel başkanlık görevinden istifa ederim' diye deklare ederek seçim sonuçlarının
açıklandığı gece; ilkelerime, partime ve de milletime olan sorumluluğun gereğini yerine
getirerek istifa ettim. Đstifa etmenin de bir erdem olduğuna vurgu yapmaya çalıştım.
Bugün gelinen siyasi atmosferde milli irade ve demokratik usullerin rafa kaldırıldığı, herkesin
bel altı vuruş yaptığı bir ilkesizlik ortamını büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü içinde takip
ediyorum.
Özellikle son zamanlarda vefanın, dostluğun devleti ebed, milleti esas alan anlayışın hiçe
sayıldığı bir siyaset biçimini de tasvip etmiyorum. Bu sebeplerle Büyük Birlik Partisi
yönetimi siyasi birlikteliğimin sona erdiğini beyan ediyor, Büyük Birlik Partisi üyeliğinden
istifa ediyorum. Kamuoyunun ilgisi ve takdirine arz ederim." (YeniŞafak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5614.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ali Đsmail Korkmaz Davasında Sanıkların
Đfadeleri Tamamlandı
Kayseri’de görülen Ali Đsmail Korkmaz davasında sanıkların ifade işlemleri
tamamlandı.Eskişehir’de geçtiğimiz yıl 2 Haziran’da Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan
ve hastanede 38 gün sonra hayatını kaybeden Ali Đsmail Korkmaz’ın...
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Kayseri’de görülen Ali Đsmail Korkmaz davasında sanıkların ifade işlemleri tamamlandı.
Eskişehir’de geçtiğimiz yıl 2 Haziran’da Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan ve hastanede
38 gün sonra hayatını kaybeden Ali Đsmail Korkmaz’ın eski adliye binası 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davasında sanıkların ifadeleri alındı. Sanık Đ.K. ifadesinde, “Orada
ben esnaftım. Saat 23.00 sıralarında eylemci grup benim fırınımın olduğu sokağa girdi. Bana
‘Gaz yedik, dükkanınıza girebilir miyiz?’ dediler. Ben kabul ettim. Daha sonra gençler
teşekkür ederek gitti. Ben amcamın oğlu Ramazan K’yı aradım. Çıkan olaylardan dolayı
otobüs olmadığı için araçla almasını istedim. Muhammet ile Ramazan beni almaya geldi. Ben
dükkandan çıkıp olaylara bakıyordum. Önce polisler beni de eylemci zannetti. Ben fırıncıyım
deyince beni bıraktılar. Benim Sanayi Sokak’ta görülmemin nedeni iş yerimin orada
olmasıdır. Daha sonra Beşik Otel’de bağırmaları duydum. Đçlerinden birisi bize doğru
koşuyordu. Arkasında 3-4 tane sivil polis vardı. Polisler bizi görünce tutun dediler. Kimin
bize bağırdığını bilmiyorum. Bizde tutalım diye harekete geçtik. Benim o gence bir temasım
olmadı. Ben herhangi bir şekilde vurmadım, kenara çekildim. Polis o şahsa ‘Kardeşim ne
duruyorsun? Evine git’ dedi. O şahsın polise küfür ettiğini hatırlıyorum. Polis ‘Kalk git’ dedi.
O şahıs yine küfür edince o sıra benim sırtım dönük olduğu için ne olduğunu görmedim. O
şahıs bize dönüp küfretti. Biz ne arkasından koştuk ne de müdahalede bulunduk. Elimde sopa
varsa bana en ağır cezayı verin. Ben esnafım. Đşimle, gücümle uğraşıyorum. Bu olaylardan
sonra cezaevine düşünce ailem fırınımı devretti. Đtibarımı kaybettim. Asıl mağdur ben oldum.
Benim o gence bir temasım olmadı” dedi.
Hakimin fırınındaki harddisklerin silinmesi ile ilgili sorusu üzerine sanık Đ.K., “Benim delil
yok etmeye ihtiyacım yok” cevabını verdi.
Sanık E.H. ise, “Ben olay günü nişanlımı evine bıraktım, evime dönüyordum. Fırının bir arka
sokağında indim. Harman Fırını’nı geçtikten sonra eylemcilerin olduğunu gördüm. Ayağıma
gaz bombası geldi. Bende Harman Fırını’na gidip korktuğumu ve burada kalmak istediğimi
söyledim. Tamam dediler. Olay sırasında olay yerine beyaz bir araba geldi ve gitti. O sırada
‘Yakalayın’ diye bir ses geldi. Şahıs bize doğru koşarken çelme taktım düşmedi. Sonra
şahıslar geldi, vurdu. Daha sonra polisin vurup öldüreceğini bilmiyordum. Ben o şahsın ne
yaralanması için ne de incinmesi için önünü kesmedim. O da bir vatan evladıdır. Yerde yatan
Ali Đsmail Korkmaz olsun ya da olmasın benim bir kastım yok” diye konuştu.
Sanık E.H.’nin “Daha sonra polisin vurup öldüreceğini bilmiyordum” sözleri üzerine salonda
bulunan Ali Đsmail Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz fenalık geçirdi.
Davada yargılanan sanık M.V. ise, “Olay günü polisler eylemcileri dağıtmaya çalışıyordu.
Bizde olayı merakla izliyorduk. 4-5 polisin bir genci kovaladığını gördük. Bize durdurun
dediler. Ben devletin polisinden kaçan bir şahsı polise teslim ettim. Benim bu şahsa bir kastım

yoktur. Ayağımı salladım, döndüğümde yerdeydi. Biz olay yerine Đsmail K.’yı almak için
gitmiştik” diye konuştu.
Bir diğer sanık R.K. da, “Olay gecesi ben Muhammet ile oturuyordum. Đsmail K., ‘Ben
gelemiyorum, olaylar çıkmış, araba varsa gelin beni alın’ dedi. Olay yerine vardığımızda
eylemciler taş ve molotof kokteyli atıyordu. Bizde merak içinde bakıyorduk. Dışarı çıktık.
Beşik Otel’den bağırtı sesi geldi. ‘Tutun’ diye bağıran 2-3 kişi gördük. Bizde ani şekilde
önlerini çevirdik. Yaklaştık. Şahıs kendini yere attı. Yerde ‘O… çocukları falan’ dedi. Ben
şahsı tanımam. Sonra polis memuru geldi ve şahsa 2-3 tekme attı. Ben şahsa bir şey
yapmadım. Ben işinde gücünde bir vatandaşım ve suçsuzum. Suçlamaları kabul etmiyorum”
dedi.
Duruşmaya karar verilmek üzere ara verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5615.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ali Đsmail Korkmaz Davasına Bir Kişinin
Silahla Girdi Đddiası
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ali Đsmail Korkmaz davasında duruşma salonuna
silahla girdiği iddia edilen şahısla ilgili olarak, “Şahsın üzerinden silah çıkmamıştır”
denildi.Eskişehir’de Gezi Parkı olaylarında ölen...
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Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ali Đsmail Korkmaz davasında duruşma salonuna
silahla girdiği iddia edilen şahısla ilgili olarak, “Şahsın üzerinden silah çıkmamıştır” denildi.
Eskişehir’de Gezi Parkı olaylarında ölen Ali Đsmail Korkmaz’ın davası eski adliye binasında
sürdüğü sırada üzerinde silah bulundurduğu iddiası ile üzeri aranan ve mahkemeden
uzaklaştırılan kişi ile ilgili olarak Kayseri Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“3 Şubat 2014 günü saat 09.15’de başlayan Ali Đsmail Korkmaz’ın davasının görüldüğü
duruşma salonu içerisinde silahlı bir şahsın bulunduğu bilgisinin alınması üzerine yapılan
incelemede, şahsın tutuklu polis memurunun yakını olan ve halen uzman çavuş olarak görev
yapan, izinli olduğu dönem içerisinde duruşmayı izlemeye gelen Đ.K. olduğu tespit edilmiştir.
Đçeride duruşmayı takip eden bir bayan avukatın şahsın üzerinde bulunan cep telefonuna
kıyafetinin üzerinden dokunarak silah olduğunu zannetmesinden sonra Đ.K., polis ve avukatlar
nezaretinde derhal duruşma salonundan çıkartılarak yan tarafta bulunan odada üst
aramasından geçirilmiştir. Adı geçen kişi üzerinden silah çıkmamıştır. Kendisine zati
tabancasının nerede olduğu sorularak, ev adresinde olduğunu ifade etmesi üzerine evinde
yapılan aramada silahının evinde olduğu tespit edilmiştir. Silahlı olarak duruşma salonuna
giriş yapıldığı yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5616.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ali Đsmail Korkmaz’ın
Fenalık Geçirdi

Davasında

Babası

KAYSERĐ (ĐHA) – Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te Gezi Parkı olaylarında yaralanan ve 38
gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Ali Đsmail Korkmaz’ın Kayseri’de görülen
davasında baba Şahap Korkmaz fenalık geçirdi.Eski Adliye...
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KAYSERĐ (ĐHA) – Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te Gezi Parkı olaylarında yaralanan ve 38
gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Ali Đsmail Korkmaz’ın Kayseri’de görülen
davasında baba Şahap Korkmaz fenalık geçirdi.
Eski Adliye Binası’nda yaklaşık 8 saattir süren davada, Ali Đsmail Korkmaz’ın babası Şahap
Korkmaz fenalık geçirdi. Adliye önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri Korkmaz’a müdahale
ederken, Şahap Korkmaz’ın tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
Öte yandan mahkeme devam ederken, eylemciler de protestolarını sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5617.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ali Đsmail Korkmaz Davası
Kayseri’de görülen Ali Đsmail Korkmaz davasında mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini
almaya başladı.Gezi Parkı eylemlerinde Ali Đsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayıyla ilgili eski
adliyedeki 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada...
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Kayseri’de görülen Ali Đsmail Korkmaz davasında mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini
almaya başladı.
Gezi Parkı eylemlerinde Ali Đsmail Korkmaz'ın öldürülmesi olayıyla ilgili eski adliyedeki 3.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıkların ifadelerini almaya
başladı. Sanık M.S. ifadesinde, ''Benim müdahaleyi yaptığım Ali Đsmail Korkmaz değil. Şahıs
yere düşmüş vaziyetteydi, ayağımı dürterek kalkmasını söyledim. Oturur vaziyete gelince
olay yerinden uzaklaşıyordum. Şahıs küfür etti. Hepiniz o... çocuğusunuz.AKP'nin p... dedi.
Đkaz etmeme rağmen küfürlerine devam etti. Benim ona kastım olsaydı, kalkıp gitmesine
müdahale etmezdim. Bana küfür etti. Ben ayağımla dürterek uzaklaştırdım. Ben öldürme ya
da yaralama kastıyla müdahale etmedim'' dedi.

Sanık Ş.G. ise, ''Polis memuruyuz. Olay günü izinliydim, mesai sonrası eve gitmiştim, sonra
çağrılmam üzerine Yunus Emre Caddesi'ne gittik. Burada bir grup yoğun taşlama yapıyordu.
Orada gözaltı olursa biz alıp tahkikatını yapıyorduk. Olay anında biz Sanayi Sokak'ta
bulunuyorduk. Olayların devamı üzerine ara sokaklara müdahale ediliyordu. Bu ara
sokaktakilerin engellenmesi talimatı geldi. Benim herhangi bir müdahalem olmadı. Ali Đsmail
Korkmaz olarak söylenen şahsı ben hiç görmedim. Benim hiçbir şahsa karşı müdahalem
olmadı” diye konuştu.
Bu sırada Ali Đsmail Korkmaz'ın avukatlarının, ''Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, telefonla
görüşmeniz var. Kiminle ne konuşuyordunuz?'' sorusu üzerine sanık Ş.G., “Benim telsizim
yoktu, telefonla bana bilgi veriyorlardı'' diye cevap verdi. Ş.G., “Ellerinde sopa olanların polis
olup olmadığını bilmiyorum. Ali Đsmail Korkmaz'ın olduğu yeri görmedim, görseydim
müdahale ederdim. Burada gerçek failin ortaya çıkarılmasını ben de isterim'' diye konuştu.
Davanın sanıklarından H.E. de, ''Ben de polis memuruyum. O gün Gezi olaylarında görev
yaptım. Yunus Emre Caddesi'nde bizim yanımızda görevlendirilen arkadaşları
hatırlamıyorum. Çevik kuvvetin arkasındaydık, gözaltı işlemi olursa yardımcı olmamız
emredilmişti. Ali Đsmail Korkmaz dövüldüğünde ben orada yoktum, onunla ilgili hiçbir ilgim
yok. Ben olay sırasında darp etmedim. Kimseyi gözaltına almadım, bununla ilgili bir
girişimde de bulunmadım'' dedi.
Duruşmada avukatların, ''Ali Đsmail Korkmaz'a neden vurdunuz?'' şeklindeki sorusuna H.E.,
''Ben Ali Đsmail'e hiç vurmadım'' cevabını verdi.
Sanık Y.A. ise ifadesinde, ''TEM'de görevli polis memuruyum. Olay günü izinliydim. Akşam
arandım, göreve gelmem söylendi. Gece 24.00-00.30 gibi Yunus Emre Caddesi'ne gittim,
şifahi talimatla ara sokaklara girdik. Ara sokakta 4 kişi vardı, orada ufak bir müdahale oldu.
Ben şahsın birini kovalarken, önüme 3-4 kişi çıktı. Orada yerde yatan bir şahıs vardı, şahsın
nasıl düştüğünü hatırlamıyorum. Yerde yatan şahsın küfür ettiğini duydum. Ben hiçbir şey
demeyip olay yerinden uzaklaştım. O kişilerle bir diyaloğa girmedim. Benim herhangi bir
müdahalem yoktur. Ben kovaladığım şahsı olay yerinden uzaklaştırmak için takip ettim ancak
bu şahıs Ali Đsmail Korkmaz değildi. Şahsı kovalarken ben yalnızdım. Elinde sopayla koşan
birini de görmedim'' şeklinde konuştu.
Sanıklardan M.S. de ifadesinde şunları söyledi:
''Ben polis memuruyum. Öncelikle Ali Đsmail Korkmaz gibi bir genci kaybettiğimiz için
üzgünüm. Ben 31 Mayıs'ta göreve başladım. Belirtilen yere gittik. Kalabalık grup, AK Parti Đl
Binası önüne gitti. Ben bu olaylarda 72 saat bilfiil görevde kaldım. Olay gecesi akşam
saatlerinde AK Parti önünde görev aldık. Bize önce söylenen, çevik kuvvet arkasında işlem
yapılacak olursa onu yapmamız söylendi. Orada herhangi bir müdahale olmadı. Kalabalık
grup taş ve şişelerle saldırdı. Biz bu grubu dağıtmak için harekete geçtik. O bölgeden bize
çeşitli saldırılar yapıldı. Biz geri çekildik, tekrar saldırılar yapıldı. Daha sonra bizim o
bölgedeki grubu uzaklaştırmamız söylendi. Biz o sokağa girdik. Benim müdahaleyi yaptığım
Ali Đsmail Korkmaz değil. Orada bir şahıs yere düşmüş vaziyetteydi, ayağımı dürterek
kalkmasını söyledim. Oturur vaziyete gelince olay yerinden uzaklaşıyordum. Şahıs küfür etti.
'Hepiniz o... çocuğusunuz', 'AKP'nin p...' dedi. Đkaz etmeme rağmen küfürlerine devam etti.
Benim ona kastım olsaydı, kalkıp gitmesine müdahale etmezdim. Bana küfür etti. Ben
ayağımla dürterek uzaklaştırdım. Ben öldürme ya da yaralama kastıyla müdahale etmedim.
Şahıs sonra kaçarak uzaklaştı. Benim müdahale ettiğim şahıs Ali Đsmail Korkmaz değildi.
Görüntülerdeki şahsın Ali Đsmail Korkmaz olduğuna inanmıyorum. Daha sonra ben
arkadaşlarımın yanına gittim. Bu şahsın yaşını, boyunu ve kilosunu hatırlamıyorum.''

Ali Đsmail Korkmaz'ın avukatının, ''Neden yere yatırıp dövdünüz?'' sorusuna M.S., ''Ben
kimseyi yere yatırıp dövmedim'' karşılığını verdi. M.S., avukatın, ''Sanık, E. öldürücü
darbeleri sizin vurduğunuzu söylüyor'' şeklindeki sözleri üzerine ise, ''O, E.'nin ifadesi. Benim
o ifadeyi kabul ettiğim anlamına gelmiyor'' dedi.
M.S., daha sonra avukatların bazı soruları karşısında susma hakkını kullandı.
Eskişehir’de öldürülen Ali Đsmail Korkmaz’ın ailesi de davaya katılırken, Gezi olayları
sırasında ölen Ethem Sarısülük ve Abdullah Cömert’in yakınlarının davaya katılma istekleri
mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlükçü
Hukukçular Derneği üyelerinin mahkemeye katılma istekleri de mahkeme heyeti tarafından
reddedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5618.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri Erciyesspor'da Pape Malıckou Sağlık
Kontrolünden Geçti
Süper Toto Süper Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor'un yeni transferi Diakhate Pape
Malickou, Kayseri'deki özel bir sağlık kuruluşunda sağlık kontrolünden geçti.Oyuncunun ilk
olarak kan tetkikleri yapıldı. Đç hastalıkları, göz, kulak...
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Süper Toto Süper Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor'un yeni transferi Diakhate Pape
Malickou, Kayseri'deki özel bir sağlık kuruluşunda sağlık kontrolünden geçti.
Oyuncunun ilk olarak kan tetkikleri yapıldı. Đç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi,
genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki muayenelerinin ardından sporcunun akciğer ve
kardiyak testlerinin yapılmasıyla sağlık kontrolü tamamlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5619.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Melikgazi Hizmetleri Đle Her Yerde
Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2014
yılı Şubat ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 10’u ek olmak üzere toplam 29
gündem maddesi görüşüldü.Melikgazi Belediye Meclisi Şubat...
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Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2014
yılı Şubat ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 10’u ek olmak üzere toplam 29
gündem maddesi görüşüldü.
Melikgazi Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında yer alan maddeler tek tek
görüşülerek karara bağlandı.14 madde oylanırken, 15 gündem maddesi ilgili komisyonlara
havale edildi
Meclis gündem maddelerinin genelde imar olduğunu çünkü planlı ve sağlıklı bir
şehirleşmenin temelinde imar planlarının uygulanmasının yer aldığını belirten Başkan Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak eğitime, sağlık hizmetine ve spor tesisleri
ile tarihi mekân ve arkeolojik alanlara büyük önem veriyoruz. Bu manada Kızıltepe
Tümülüsünün 1.derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması ve planlara işlenmesi maddesini
oy birliği ile kabul ettik. Halk sağlığı müdürlüğünün talepleri doğrultusunda hizmeti ayağa
götürme anlayışımız gereği o bölgenin ihtiyacı olan Sağlık Tesisi olarak Đldem Sosyal
tesisimizin bir bölümünü bu kuruma tahsis edeceğiz ve sağlık alanındaki hizmetlerimize bir
yenisini daha eklemiş olacağız.Đldem bölgesinde oturan vatandaşlarımızın da buradan bir
müjde vermek istiyorum.7’den 70’e herkese hitap edecek bir sosyal tesisimizin planlamasını
yaptık.yakın zamanda temelini atacağız.Ayrıca Tınaztepe mahallesi nüfusu yoğun bir
bölgemiz ve vatandaşlarımızın buraya okul talebi var. Tınaztepe bölgemizin okul ihtiyacını
karşılamak içinde eğitimin ve eğitimcinin dostu bir belediye olarak okul yapımı için
çalışmalara başlayacağız. Mimarsinan, Yeniköy ile Germir bölgelerine hizmet verecek olan
üç adet trafo merkezi için yer tahsisi yaptık. Dolayısı ile 3 ayrı mahallede vatandaşlarımıza
kesintisiz elektrik hizmeti verilebilmesi için belediye olarak destek verdik, katkı sağladık.
Ayrıca Bilgi işlem ile Yazı işleri Müdürlüğünü tek bir müdürlük haline getirdik“ dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak
yaşanabilir ve modern bir Melikgazi için Meclis üyeleri ile uyum içerisinde çalıştıklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5620.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mustafa Çelik, Fevziçakmak Pazar Yerinde
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Fevziçakmak Semt Pazarı’nda
esnaf ve vatandaşlarla görüştü.AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik,
seçim çalışmalarına Fevziçakmak Mahallesi’ni ziyaret ederek devam...
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Fevziçakmak Semt Pazarı’nda
esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, seçim çalışmalarına Fevziçakmak
Mahallesi’ni ziyaret ederek devam etti. AK Parti Đl Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Yelkenoğlu,
AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte önce semt pazarını gezen Mustafa Çelik, pazar esnafından seçimlerde destek istedi.
Pazar esnafının kapalı pazar talebiniyeni projelerle karşılayacaklarını anlatan Mustafa Çelik,
30 Mart yerel seçimlerinin Kocasinan açısından yeni bir milat olacağını söyledi.
Alışveriş yapan mahalle sakinleriyle de sohbet eden Mustafa Çelik, satın aldığı meyvelerden
vatandaşlara ikram etti, esnaf olup satış yaptı. Esnafın yoğun sevgi gösterilerini de karşılıksız
bırakmayan Mustafa Çelik, her biriyle tek tek görüştü.
Pazar ziyareti sonrasında mahalle esnafını ziyaret etmeyi de ihmal etmeyen Mustafa Çelik,
mahalle esnafının taleplerini de dinleyerek, yeni dönemde beklentileri karşılayacak yeni
projeler oluşturacaklarını vurguladı.
Mustafa Çelik, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinden sonra semt pazarı yanında bulunan
Büyükşehir Belediye Đtfaiyesi’nide ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Đtfaiye Daire
Başkanı Aytekin Kahraman, Mustafa Çelik ve beraberindekilere çalışma sistemlerini anlattı,
Kayseri Đtfaiyesi’nin dünya çapında başarılara imza attığını aktardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5621.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Reşadiye-zincidere Yolu Genişliyor
Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye ile Zincidere mahallelerini birbirine
bağlayan Komado Caddesinde yol genişleme çalışmalarına başladı.Đki aracın yan yana
geçmekte zorlandığı yolu 20 metre genişletmeye başlayan...
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Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye ile Zincidere mahallelerini birbirine
bağlayan Komado Caddesinde yol genişleme çalışmalarına başladı.
Đki aracın yan yana geçmekte zorlandığı yolu 20 metre genişletmeye başlayan ekipler,
binlerce ton harfiyat malzemesiyle doldurmaya başladı. Ardından yer yer dolgu yapılarak
silindirle oturtuluyor. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım,
yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolun eski Tomarza yolu olarak bilindiğini ve şimdi daha
modern ve konforlu hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Yıldırım, "Reşadiye'nin
Talas girişinden başlayıp Zincidere mahallemizin Güler Sabancı Caddesine kadar uzanan
yolda genişletme ve yaya yolu çalışmalarına başladık. Endürlük ve Reşadiye yolunda
gerçekleştirdiğimiz çalışma gibi hem dolgularla tesviye ediyor hem de geniş bağlantı yolları
yapıyoruz. Eskiden iki araç yan yana geçerken zorlanıyordu. Amacımız eski Tomarza yolu
olarak bilinen bu yolu genişletip kaliteli hale getirmek" dedi.
Başkan Yıldırım, şuanda ekiplerin çalıştığı yolda mevsim şartlarının elvermesiyle asfaltının
yapılarak hizmete gireceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5622.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Büyükkılıç, Sanayi Esnafını Ziyaret Etti
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında Çelik
Eşyacılar ve Mefruşatçılar sitesi esnafları ile orta sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek
sohbet etti.Başkan Memduh Büyükkılıç’ın esnaf ziyaretlerine,...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında Çelik
Eşyacılar ve Mefruşatçılar sitesi esnafları ile orta sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek
sohbet etti.
Başkan Memduh Büyükkılıç’ın esnaf ziyaretlerine, AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri de iştirak etti.
Başkan Memduh Büyükkılıç’ı Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar sitesi ziyaretinde Oda Başkanı
Mükremin Suludere ve esnaflar karşıladı.
Oda Başkanı Mükremin Suludere, ''Başkanımıza her zaman bizlerin yanında olduğu için
teşekkür ediyor, yeni dönemde de adaylığının hayırlı olmasını diliyorum. Ne zaman başımız
sıkışsa ne zaman esnaflarımız adına bir isteğimiz olsa hep yanımızda Memduh Başkanımızı
bulduk. Bize sahip çıkan ve yapmış olduğu oda binası ile çevre düzenleme
çalışmaları,asfalt,dış
cephe
boyama,kaldırımlar
esnaflarımızın
boş
vakitlerini
değerlendirebilecekleri basketbol ve voleybol alanları ile sitemizin çehresi değişti. Bu da sizin
sayenizde oldu. Size minnettarız'' dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı açıklamada “Biz sizler için varız.
Bu güne kadar sizlere layık olmak için çalıştık, bundan sonrada Allah nasip ederse ekibimiz
ile birlikte sizlere hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizin,şehrimizin insanımızın kıymetinizi
bilelim diyoruz. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadan size hizmet ettik. Đnşallah bundan sonrada
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemeden her zaman güzel sözlerle güzel
davranışlarla gerek ülkemizi gere şehrimizi güzelliklere taşımak için gayret göstereceğiz.
Büyükşehir Belediye Başkanız Sayın Mehmet Özhaseki, dünya çapındaki tesisler ile şehrimizi
marka şehir yaptı.Birlikte beraberlikte bereket var.Bunun güzelliğini hep yaşıyoruz. Bu
birlikteliğin devamını diliyorum. Bu çalışmaları yaparken hükümetimizin bizlerin önüne açan
yasalar,kanunlar çıkarması bizlerin elini güçlendirmiştir.Đstikrar çok önemli. Yıkmak çok
basit, ancak biz yıkmaya değil hem gönülleri yapmaya hem de hizmetleri hayata geçirmeye
talibiz. Cenabı Allah bizleri, size karşı mahcup etmesin. Huzur içerisinde bir seçim temenni
ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.
Beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Orta sanayi sitesi esnaflarını gezerek, esnafların
isteklerini dinleyerek, sohbet edip ikram edilen çaydan içen Başkan Memduh Büyükkılıç,
''Projelerimiz arasında orta sanayinin güzelleştirilmesi için üzerinde çalıştığımız ve
planlamasını yaptığımız bir projemiz var. Đçinde bulunduğunuz ortamdan daha iyi şartlarda
vatandaşlarımıza hizmet imkanı sağlamanız adına yapacağımız bu çalışma inanıyorum ki
sizlerin de beğenisini kazanacaktır'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5623.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Hacılar Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici,
Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti
AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini
ziyaret etti.Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ziyarette yaptığı konuşmada,
''Kayseri’deki bütün medya kuruluşlarının, televizyon ve gazetelerin...
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AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini
ziyaret etti.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ziyarette yaptığı konuşmada, ''Kayseri’deki
bütün medya kuruluşlarının, televizyon ve gazetelerin tüm siyasi partilere yer verme
çabasında olacağına inanıyorum. Amacımız hem Hacılar'a hem Kayserimize hatta
Türkiyemiz'de seçimin huzurlu bir şekilde geçmesi’’ dedi.
AK Parti Belediye Başkan adayı Doğan Ekici de, ''Rekor bir oyla belediye başkanlığını
kazanmayı vaat ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ekip halinde çalışıyoruz daha da
çalışacağız inşallah. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın vatanımıza, milletimize
hayırlı olsun. Kayseri’mize Hacılar’ımıza, Türkiye’mize hayırlı olsun’’ diye konuştu.
Projelerinden bahseden Ekici, ''Hacılar çok göç veriyor. Ekonomik durumu düzelen, şehrin
merkezine göç ediyor. Bunu engellemek için bir toplu konut projemiz var. Bu sıralar kentsel
dönüşüm revaçta onu planlamayı düşünüyoruz. Mezarlık çevre düzenlemesi ve taziye yeri
planlıyoruz. Yine doğalgaz ve kanalizasyon çalışmalarının devamını düşünüyoruz.
Kıranardı’ya benzer park alanı kafeterya gibi bir projemiz var” şeklinde konuştu.
Büyükşehir hinterlanttan dolayı yüzde 20'si ilçelere yatırım olarak verileceğinden bahseden
Doğan Ekici ''Bunu en iyi şekilde hacılara almayı ve değerlendirmeyi düşünüyoruz. Yine
gençlerimiz istediği gençlik merkezi var. Đçerisinde tiyatrosu, sineması havuzu, masa tenisi
gibi etkinliği olan geniş ölçekli bir merkez düşünüyoruz. Olimpik havuz, spor yüksek okulu,
bir fakültemizin Hacılara yapımı gibi planlarımız var. Geniş ölçekli sanayi sitesi kurulması.
Erciyes kış turizmi Hacılardan da geçiyor o yüzden Kayseri hacılar Hacılar Kayseri arasının
biliyorsunuz bir elim kaza olmuştu o yüzden o tarzda böyle virajlı yerlerin düzeltilip
genişletilmesini planladık'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5624.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Vatandaş, adayların çoğunu tanımıyor
Kayseri Gündem Gazetesi olarak yaklaşan seçimlerde sokağın nabzını tuttuk. Vatandaşa:
“Belediye seçimlerinde partiye mi yoksa şahsa mı oy vereceksiniz ?” sorusuna yanıt aradık.
Vatandaşın büyük çoğunluğu belediye başkanı adaylarından haberdar değil. Kime oy
verecekleri konusunda çoğu kararsız. Ayrıca vatandaşın adayların seçimden seçime tabana
indiğinden yakınıyor. Đşte gazetemizin sorusuna karşılık vatandaştan aldığımız cevaplar…
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Mahir Aktaş: Ben oyumu patiye veririm. Bu zamana kadar bizleri gaz kuyruğuna şeker
kuyruğuna soktular.
Yasin Ekinci: Ben oyumu partiye veririm. Şahısları tanımam. Diğer parti adaylarından
haberim yok. Özhaseki'nin projelerini de bilmiyorum.
Osman Yıldırım: Ben oyumu partiye veririm. Sebebini bilmiyorum sadece alışkanlık.
Mevcut başkan Mehmet Özhaseki’nin ise sadece sanayideki göl projelerinden haberim var.
Hamdi Kurtyemez: Sevdiğim için şahsa veririm. Haseki her şeyi yapar.
Đzzet Özdemir: Daha çok şahıslara oy veririm. Görür beğenir ve seversem bu benim için
yeterli. Vatanını milletini sevsin bu benim için yeterli.
Ahmet Acun: Partiye de şahsa da oy veriyorum. Kim ne yapıyorsa; yapandan da yaptırandan
da Allah razı olsun.
Necati Yirmidokuz: Şahsa da partiye de oy veriyorum. Mühim olan vaatler ama hepsinde
palavra çok.
Sabit Esirgen: Yerel seçimlerde şahsa genel seçimlerde partiye oy veririm. Bunda da amaç
tanıdıklarıma destek vermek için.
Saadettin Pençe: Ben oyumu partiden yana kullanırım her zaman için.
Habip Bektaş: Siyasetçilerin kişiliği benim açımdan önemli. Kişilikleri benim için önemli.
Tonla vaatler var. Ne filmler dönüyor. Bende eski bir siyasetçiyim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5625.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

YOLCU BĐLETĐ SATIŞLARINA “18 YAŞ”
DÜZENLEMESĐ
Kayseri Valiliği, şehirlerarası otobüs terminallerinde, tren istasyonlarında ve seyahat
acentelerinde bilet satışı ile ilgili düzenlemeye giderek, 18 yaş altındakilere velisi, vasisi veya
kanuni temsilcisi bulunmadan bilet satışının yapılmaması yönünde karar aldı.
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Vali Orhan Düzgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ailesinin ya da yurt gibi kurumların
bilgisi dışında evden veya yurtlardan kaçan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ve
ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi amacıyla bu yönde bir
çalışma yapıldığını söyledi.
Değerlendirmeler sonucunda 18 yaş altındaki kişilere otobüs terminallerinde, tren
istasyonlarında ve seyahat acentelerinde bilet satışının yapılmaması yönünde Valilik olarak
karar aldıklarını belirten Vali Düzgün, bu karar ile 18 yaş altı çocukların ve gençlerin
ailelerinden izinsiz il dışına çıkışlarının önüne geçileceğini ve kayıp çocuk olaylarının
yaşanmasının azalacağını kaydetti.
Vali Düzgün, alınan kararın uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:
“18 yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi
bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçlarıyla velisi, vasisi veya
kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğun seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit
edilecektir. Bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılacaktır. Çocuk öğrenci
olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesiyle ispat edebiliyorsa ailesi ile
irtibata geçilmesine gerek olmayacaktır. 18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep
etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin bilgisi olmadığının tespit edilmesi
halinde derhal kolluk görevlilerine bildirilecektir.
Yönergeye uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi
uyarınca idari yaptırım uygulanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5626.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

GULCA ŞEHĐTLERĐMĐZĐ
MĐNNETLE ANIYORUZ

RAHMET

VE

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkin Beğ Uygurtürk, 5 Şubat Gulca
Katliamı’nın yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaparak, 1997'de Doğu Türkistan'ın Gulca
eyaletinde yaşananların, Çin Halk Cumhuriyeti'nin marifetiyle gerçekleştirilen bir devlet
terörü olduğunu söyledi.
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Uygurtürk, Doğu Türkistan’ın halkının milli mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek,
“Đnsanların en temel hakkı yaşama hakkıdır. Bu hak her gün, her dakika Doğu Türkistanlıların
elinden alınmakta, her an ölümle burun buruna yaşamaktadırlar. Dünya Đnsan Hakları
Örgütleri ve uluslararası Af Örgütü tarafından insan hakları ihlalleri yönü ile “sabıkalı” ilan
edilen Çin, dünyanın gözünü boyamayı, tarihteki sinsi, entrikacı ve ikiyüzlülük maharetini
kullanarak sürdürmekte ve başarabilmektedir” diye konuştu. Dünya tarihin de “Gulca
Katliamı” olarak geçen bu olayların, 1949 yılından beri Çin hükümetinin Müslüman Doğu
Türkistan halkına karşı uygulaya geldiği insanlık dışı baskı, zulüm, işkence, asimilasyon,
ekonomik sömürü ve ırki aşağılama siyasetine karşı Doğu Türkistan Türklerinin başlattığı
millî Đstiklâl Hareketi olduğunu kaydeden Erkin Beğ Uygurtürk, “Tarih 4 Şubat 1997 Doğu
Türkistan’ın Gulca vilayetinde Kadir gecesi Kur’an okumak üzere bir evde toplanan Doğu
Türkistanlı kadınların Çin’li polisler tarafından eve yapılan bir baskınla evden dışarı
çıkarılması ve bu zorbalığa direnen kadınların üzerine ateş açmaları ile birkaç Doğu
Türkistanlı kadınımızın şehid edilmeleri sonucunda patlak veren olaylar kısa sürede bütün
Doğu Türkistan’a yayılmış ve bir “ millî Đstiklâl ” hareketine dönüşmüştür. Netice itibariyle
Doğu Türkistan halkı yüzlerce ve hatta Çin hükümetinin dünya kamuoyunun gözünden
sakladıklarını da hesaba kattığımızda binlerle ifade edilebilecek sayıda evladını şehid
verilmiştir. O günlerde çifte standartçı bazı dünya haber kaynakları Çin’in ağzından aldıkları
haberleri vermekle yetindiler. Dolayısıyla, böylesine eşine az rastlanır bir özgürlük savaşı ve
uğrunda verilen sayısız şehid dünya kamuoyunun gözünden saklandı.
5 Şubat olaylarından sonra Çin hükümeti sıradan bahanelerle bir tutuklama kampanyası
başlatmış olup, gece baskınları ile evlerden Doğu Türkistanlı gençleri topladılar ve meçhul
akıbete doğru götürdüler. Aylar sonra polis merkezlerine yakınlarından haber almaya
gidenlere genellikle verdikleri cevap şu oldu.” Cezaevinden kaçmaya çalışırken vuruldu.” Şu
anda sorgusuz sualsiz yıllardır çalışma kamplarında ve hapishanelerde ölüme terk edilen
80.000 Doğu Türkistanlı bulunmaktadır. Kendi gölgesinden bile korkan bu Çinli yöneticilerin
bundan sonraki uygulaması ve hedefi bütün imkanlarını kullanarak ve dünyadaki bazı şer
odaklarını ve ülkeleri de arkalarına alarak 40 Milyondan fazla nüfusa sahip Doğu Türkistan
halkını tamamen asimile etme ve tarih sahnesinden silme çabasındadır. 4 Şubat 1997 Gulca
katliamının üzerinden 17 yıl geçmiş ve 17. yılına girmiştir. Dünya insan hakları ihlallerinden
bahsede dursun, Doğu Türkistan da tam bir insanlık suçu işlenmektedir.

Çin’in işlediği“Gulca Katliamının” yıldönümünü vesile ederek bütün dünyayı bir kez daha
Çin tehlikesine karşı uyarma vazifemizi yerine getirmek istedik. 4 Şubat 1997 Gulca olayları
Doğu Türkistan özgürlükçülerine bir ilham ve ışık kaynağı olmaya devam edecektir. Bütün
şehidlerimizi rahmetle, minnetle anarken mekanları cennet olsun diyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5627.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kocasinan’a Emlak’tan 17,1 milyon Lira
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, belediye bütçesini oluşturan kalemlerin başında
gelen emlak kaynaklı vergilerden 2013 yılında 17,1 milyon lira gelir sağladıklarını söyledi.
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Kocasinan Belediyesi olarak havuzda topladıkları parayı kaynağın gerçek sahibi
vatandaşa hizmet olarak geri ödediklerine dikkat çeken Başkan Bekir Yıldız,
"Vatandaşımız adına topladığımız parayı onların emaneti olarak görüyoruz. Milletin
emanetine zarar gelmemesi için kuruşunu harcarken bile dikkatli ve titiz hareket
ediyoruz” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi’nin 2013 yılı içerisinde düzenli vergi beyanı
veren 140 bin 750 vergi mükellefi bulunduğunu belirterek” Dürüst ve gayretli
çalışmalarımızı beğenen vatandaşlarımız vergi ödemelerini düzenli biçimde ve severek
yapıyor. 2013 yılında 15 milyon 573 bin emlak, 614 bin ilan reklam ve 1 milyon lira da
çevre temizlik olmak üzere toplam 17,1 milyon lira vergi topladık. 2014 yılında
Kocasinan Belediyesi sınırları içindeki hızlı gelişim ve değişime bakarak 22,3 milyon lira
emlak kaynaklı vergi toplayacağımızı tahmin ediyoruz. Bu vergileri vatandaşımızın
hayatını kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak için kullanacağız. Vergisini
ödeyerek bize desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5628.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Asıl adalet sınavını biz avukatlar kaybettik
Dün Kayseri Eski Adliye binasında görülen Ali Đsmail Korkmaz davasında bazı avukatların
tavrını sosyal medya üzerinden eleştiren Baro Başkanı Konaç; “Asıl adalet sınavını, biz
Avukatlar kaybettik” şeklinde tepki gösterdi.
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Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali Đsmail Korkmaz davası, dün Kayseri Eski
Adliye binasında yapıldı. Dava, Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkeme heyeti tarafından 12
Mayıs gününe ertelenirken, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç sosyal medya üzerinden
dava sırasında yaşananlara tepki göstererek “Şikayete ediyoruz” başlığıyla serzenişlerde
bulundu. Konaç’ın serzenişlerini içeren sözleri ise şöyle; “Savunmanın temsilcisi Avukatlar
olarak, görevlerimizi hakkıyla yapma fırsatı verilmediği için sürekli Hâkim ve
Savcılarımızdan şikayet ederiz. Ama dün Ali Đsmail Korkmaz davasında gördüm ki; biz
avukatlar için asıl sorun ve tehlike, yine biz avukatlarız!! Sanık vekillerinin savunmaları
sırasında yaşananlar kabul edilecek gibi değildi. Öfke ve kin gözleri bu kadar karartmamalı.
Ali Đsmail'in canı kadar önemli bir hususta, sanıkların içinde masum olma ihtimali olan birinin
hakkıdır. Bu asla gözardı edilemez... Eğer yargılayıp dinlemeyeceksek, kısa yoldan ASALIM
GĐTSĐN hepsini... Böyle bir teklifi hangi vicdan kabul edebilir?... Ama; asıl adalet sınavını,
biz Avukatlar kaybettik dün...!!!”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5629.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Erdoğan: Bedeli ne olursa olsun bu işi çözeceğiz
Almanya’da konuşan Başbakan Erdoğan, devlet içindeki paralel yapının birçok kişiyi tehdit
ettiğini ifade ederek, “Bedeli ne olursa olsun, bu iş çözüme kavuşturulacaktır. 30 Mart dönüm
noktasıdır” dedi.
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Almanya’da temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Alman Dış Politika
Enstitüsü'nde konuşma yaptı.
Başbakan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;
"2014 yılı Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri açısından tarihi bir yıl olacak.
Türkiye ekonomisi 10 yılda ortalama yüzde 5 büyüme kat etti. Artan nüfusa rağmen işsizlik
azaldı. Yüksek ve belirsiz enflasyon geride kaldı.
Demokrasinin ve gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri terör
meselesi. Terör meselesi bir çözüm yoluna girdi diyebilirim. Son bir yıl içinde terör nedeniyle
kayıp yaşanmadı.
Diğer engel, devlet içinde sirayet eden çete ve örgütlerdir. 17 Aralık'ta Türkiye'de,
ekonomiye, siyasi istikrara, demokratik kazanımlara yönelik yeni bir örgütlü saldırı yapılmak
istendi. Siyaset yeniden dizayn edilmek istendi. Kararlı ve dik duruşumuz sayesinde, özellikle
de halkımızın desteğiyle, bu saldırıyı da etkisiz hale getirdik.
Đki ay sonra, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler, Türkiye için tarihi nitelikte bir dönüm
noktası olacak. Türkiye, artık yeni bir döneme girdi. Geçmişten gelen sorunlar devam
etmeyecek. Demokratikleşmenin önündeki engeller kalkacak. 30 Mart’la birlikte siyaset güç
kazanacak.
Reform sürecini engellemek ve yavaşlatmak için hükümetimize çok sayıda tuzak kuruldu.
Artık siyaset dışı güç odakları vesayet özlemlerinden vazgeçecekler.
Küresel finans krizi, Arap uyanışı, Suriye ve Mısır meseleleri başta olmak üzere çok sayıda
gelişme, aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne değil, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan
ihtiyacını hepimizin görmesini sağladı.
20'nci yüzyılın tarihini, Osmanlı Devleti'ni, ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni dışarda tutarak
yazmak ne kadar imkansızsa 21'inci yüzyılın tarihini de Türkiye'siz şekillendirmek o kadar
imkansızdır.
Şu anda, Suriye içinde Yermuk'ta, bir şehrin topyekün cezalandırılmasını, bir şehrin
bütünüyle açlık ve sefalete terkedilmiş olmasını hiç duymayabilirdik. Biz bunu yapmadık,
yapamayız. Tarih, bize bunu yapma hakkı vermiyor. Ortadoğu'da vicdanlar yaralandıkça,
vicdanlardaki adalet duygusu zedelendikçe, bunun tüm dünyaya bedeli de ağır oluyor.
Suriye’de insanlık trajedisi yaşanıyor. 300 bine ulaşan bir ölüm var. 7 milyona varan göç var.
Mülteciler için çok kısıtlı yardımlar yapılıyor.
Türkiye ile Almanya çok uzun bir tarih diliminde çok önemli işbirliği sergiledi. Almanya,
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke konumunda. Ülkemize gelen turist sayısında Almanya
birinci sırada. 5 milyonu aşkın Alman vatandaşı ülkemizi ziyaret ediyor. Yerleşik olarak
Norveç birinci, Almanya ikinci sırada. Türkiye’ye yerleşen Almanlar kendilerini ikinci
evlerinde hissediyor. Almanya’dan AB konusunda en büyük katkıyı, desteği görmek
istiyoruz."
Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Hamburg'da, Frankfurt'ta eylemler yapıldı ve bizim polisimiz ile mukayese edilemeyecek
düzeyde şiddet uygulandı, bunu nereye koyacaksınız?
Gayrı Müslimler için hiçbir iktidarın yapmadığını biz yaptık. Mor Gabriel Kilisesi sorununu
biz çözdük, Sümela Manastırı’nı biz açtık. Sizin inançlar noktasında sorunlarınız neyse bize
gelin, biz çözeriz.
Bir şehrin vatandaşı öyle taleplerde bulunur ki, bunun yerel yönetimler tarafından kabul
edilebilirliği olsun. Yasama organlarının çıkardığı kararlara uymak zorundayız. Halkın
iradesini kazanamayanların şiddetle halkın iradesi üzerine egemenlik kurması kabulü
edilemez.

Şu anda mevcut sistem belli bir hareketin belli bir grubun kurduğu sistem değil. Çeşitli
STK’ların ortaya koyduğu düşüncelerle oluşturulmuş yapıdır. Referandumda yüzde 58’le
çıktı. Yüzde 58 içinde her grup vardır. Hükümete karşı, devlete karşı bir eylem oluşturma
durumu var. Buna sessiz kalamayız. Mafya ve çete ayağını çökerten bir iktidarız.
Bu tür yapılanma nereden çıkarsa çıksın bizim için önemli değil. Bu dershanelerle başladı.
Vatandaşım devletin okulları varsa dershaneler niye var diyor. Buna müsamaha etmemiz
mümkün değildi. Burada rant söz konusuydu, rant kaybı oldu.
Đşin en çirkin tarafı şudur; Şantajlarla, telefon dinlemeleriyle, özellikle ortam dinlemeleriyle,
bütün bunların yanında görüntülemeyle birçok güvenlik mensubu, birçok yargı mensubu
tehdit altına alınmıştır. Bakan arkadaşlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza yaptılar. Bedeli ne
olursa olsun, bu iş çözüme kavuşturulacaktır. 30 Mart dönüm noktasıdır.
Başbakan’ına, ailesine her türlü hakareti yapan medya Türkiye’de var. Hakareti, küfrü yapan
medya var. Đçeride olan medya mensubu parmak sayısın geçmez. Sarı basın kartı olanların
sayısı 5 veya 10’dur.
Sınır tanımayan muhabirler gerçekten sınır tanımıyor. Sınır tanımazlık hukuk dışı olursa o
bizim için geçerli değildir.
BM’nin geçici üyelerinin bana göre hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Suriye’de insanlık
trajedesi yaşanıyor, daimi üyeler Rusya ve Çin bloke ediyor. Suriye’de alınan mesafe yok. 30
bin Suriyeli’yi Avrupa kabul etmiyor, 18 bini kabul edebiliriz diyor.
Ey Avrupa 55 bin fotoğraf karesini gördükten sonra, kimyasal silahlara, varil bombalarına
nasıl teslim edersiniz? Acaba vicdani midir, insani midir? Görünen o ki Cenevre 2’de de
sonuç alınamayacak.
Sivrisinek öldürmekle bataklığı kurutamazsınız. O bataklık zalim diktatör Beşşar Esad’dır.
Suriye’de halkın iradesi egemen olsun. Büyük liderler büyük olayları, büyük olaylar da büyük
liderleri doğurur. BM Güvenlik Konseyi insanlık görevini yapmaktan aciz durumdadır.
Ben Sayın Putin ile görüştüğümde 'Ben Beşşar Esad'ın avukatı değilim diyor' ve bunu medya
önünde söylüyor. Değilseniz o zaman gereğini yapalım.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5630.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri’nin Müslümanlaşma Serüveni
Kayseri’de Müslümanlığın izleri 1071 Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun Müslüman Türkler
tarafından fethedilmesiyle başladığı bilgisi elbette eksik bir bilgi. Bu tarihten 443 yıl önce bir
şekilde Müslüman davetçi ve akıncılar tarafından geçiş güzergahı olarak kullanılan Kayseri,
defalarca Müslümanlara ev sahipliği yapmış ve onları barındırmış bir şehir.

04 Şubat 2014 Salı 13:49

Đlyas Han Şahin tarafından hazırlanan, ‘Đlk Arap ve Türk Akınlarında Kayseri’ konulu Yüksek
Lisans Tezi’nde bahsedilen önemli tarihi bilgileri sizlerle paylaşıyoruz:

Devrin önemli bir gücü olan Sasaniler, Bizans Đmparatorluğu ile olan mücadelelerinde
bazı şehirleri sık istila etmişlerdir. Bu şehirler arasında Kayseri’yi de sayabiliriz. Ancak
Bizans Đmparatorluğu, her işgalden sonraşehri kısa zamanda geri almasını bilmiştir.
Đşte bu istila ve yıkım hareketleri sürerken, etkisi tüm dünyayı derinden sarsan Đslam dini
zuhur etmiştir. Kısa zamanda hızla büyüyen bir Đslam medeniyeti meydana gelmiştir. Bu hızlı
büyüme elbette ki Đslamiyet ile Bizans’ı karşı karşıya getirmiştir. Müslüman Araplar, sık sık
Anadolu’ya Bizans Đmparatorluğuna karşı akınlar düzenlemişlerdir. Bu akınlarda, Kayseri,
daha çok Arap ordularının konakladıkları güzergâhlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle Đstanbul’u fethetmek için yola çıkan Müslümanların Kayseri’yi fethettiklerini
bilmekteyiz. Ancak bu fetihler kalıcı olmamıştır.
Müslümanların Anadolu ile ilk temasları, Hz. Peygamber’in 628 yılında Heraklius’a
gönderdiği mektupla başlamıştır. Hz. Peygamber’in sağlığında Kayseri şehri, görüldüğü üzere
Persler ve Bizans arasındaki kıyasıya yapılan bir mücadeleye sahne olmuştur.
Đlk defa 646/647 yılında (Hz. Osman döneminde) Şam Valisi olan Muaviye komutasındaki bir
ordunun Kayseri’yi aldığı belirtilmektedir. Kayseri Đslam tarihinde ilk kez Hz. Osman
döneminde 646 yılında Şam valisi olan Muaviye’nin bizzat kumanda ettiği bir ordu ile 10 gün
muhasara edilmiştir. Şehrin civarındaki bölgeler tahrip edildikten sonra Kayseri
kuşatılmış ve şehir haraç vermeye mecbur olmuştur.
Hatta şehirdeki Battal Camii’nin bu devrin bir hatırası olarak kabul edilir. Muaviye’nin bu
hareketinden sonra Đslam ordusunun geri dönmesi üzerine bölgenin tekrar Bizans’ın eline
geçtiği kanaatindeyiz. ÇünküĐslam ordusu buralarda yeterli derecede asker bırakmıyordu.
Esasında Đslam ordusunun hedefi Đstanbul’u almaktı.
Nitekim Müslüman Araplar üç defa Đstanbul’un fethine teşebbüs etmişlerdi. Bu teşebbüslerin
ilki
Hz. Osman zamanında, ikincisi Muaviye b. Ebu Süfyan, üçüncüsü de Süleyman b.
Abdülmelik devrinde yapılmıştı.
Ayrıca o devirde Đstanbul ile ilgili Hz. Peygamber’in söylemiş olduğu ‘Konstantiniyye elbet
bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden
asker ne güzel askerdir.’ hadîsi bu bölgeye yapılan seferleri daha anlamlı kılmıştır. Burada
Müslümanlara Đslam’ı tebliğde önemli bir hedef gösterilmiştir.
Müslüman Araplar tarafından Đstanbul’a son sefer, Halife el-Mehdi zamanında yapılmıştır.
Harun Reşid kumandasında 781 yılında yola çıkan ordu, Đzmit’te Bizanslıları yendikten sonra
Üsküdar’a kadar ilerlemiştir. Ancak Bizanslılar yıllık vergi ödemek şartıyla anlaşma yapmayı
kabul edince kuşatma kaldırılarak geri dönülmüştür.
Emeviler Devrinde Đstanbul, toplam 6 defa kuşatılmıştır. Bu kuşatmalarda ve akınlarda
kullanılan yollara bakacak olursak Kayseri, Arap ordularının hemen her seferinde akın ve
işgallerine sahne olmuştur.
Bunlar, Muaviye’nin oğlu Yezid ve Ubeyd el Ensari tarafından komuta edilen ve içinde
meşhur Ebu Eyyüb el-Ensari’nin de bulunduğu Arap ordusu H. 48-49 (M. 668-669) tarihinde
ilk kez Đstanbul’u kuşatmıştır. BuĐstanbul’a Müslümanların yaptığı ilk sefer olması dolayısıyla
önemlidir.
Diğer bir kuşatmada Abdülmelik b. Mervan tarafından 690-691 tarihinde ve daha sonrada 696
tarihinde olmak üzere iki defa yapılan akın ve kuşatmadır. Bu kuşatmaya giderken ordu
Kayseri’yi de kuşatmış ve almıştır. 696 yılındaki sefere Korfu Adası emiri Muhammed
kumandasındaki Arap ordusu katıldı. Romalılar, Kayseri civarında mağlup oldular.

Halife Velid devrinde Müslümanlar Anadolu ve Kafkaslarda mücadele halindeydiler.
Mesleme b. Abdülmelik komutasındaki Đslam ordusu Đç Anadolu’da Bizans’ı sürekli baskı
altında tutuyordu. 709-710’da iki koldan Anadolu üzerine yürüyen Đslam orduları bu sıralarda
Bizans Đmparatoru Justinianus önce tahttan indirilip sonra da öldürülmüş olduğu için kargaşa
içinde bulunan Bizans’ı büyük mağlubiyetlere uğrattılar. 715 tarihinde Mesleme komutasında
ordu Halep, Maraş ve Kayseri üzerinden Çanakkale ve Đstanbul’a geçmiştir. 717 Ağustos
ayında Halifenin kardeşi Mesleme ordu ve donanma kuvvetiyle Đstanbul önlerinde görüldü.
Ancak Bizans yine Grek ateşi sayesinde Arap donanmasını yakmaya ve kuvvetli surları ile
işgale geçit vermedi. Ancak kuşatma kışa kadar sürmüş fakat başlayan kıtlık nedeniyle Arap
ordusu netice alamadan bölgeden ayrılmıştır.
Yine 726 da Mesleme b. Abdülmelik komutasındaki ordunun Antakya yolu ile gelerek
Anadolu’da başarılı bir harekât gerçekleştirdiği ve Kayseri önlerinde çadırlarını kuran Đslam
ordularının burayı tamamen tahrip ettiklerini kaydetmektedir.
Yine Muaviye b. Hisam’ın Tarsus’u tarafından yaptığı yaz seferlerinin ki bu seferlere esSahifet’ül-Yüsra yani yaz seferi denmektedir, Kayseri’yi de fethettiğini ettiğini biliyoruz.
Emevi hanedanı devrinde diğer bir sefer de Süleyman b. Hişam’ın yapmış olduğu seferdir.
732 tarihli bu sefer de Kayseri yine feth edilmiştir. Bu sayılan 3 seferde de seferlere katılan ve
Kayseri’de adına cami bulunan ve Anadolu’ya yapılan akınlarda pek çok kahramanlık
gösteren Battal Gazi vardı. Malatya’da Kayseri’de ve Eskişehir’de makamları olan bu
meşhur bahadırın, Đslam orduları ile Bizans’a karşı savaştığı ve 740 yılında vefat ettiği
belirtiliyor. Emeviler devrinde Anadolu’ya yapılan seferlerde Kayseri defalarca alınmıştır.
Bu nedenle şehir genellikle Đstanbul üzerine yapılan akınlara giden ordu tarafından alınmış ve
geride kuvvetli bir düşman bölge bırakmamak adına fethedilmiştir. Ancak
Bizans Đmparatorluğu daha sonra şehri her fetihten sonra geri almıştır. Burada dikkat
çeken şehrin neden kesin bir şekilde alınarak Müslümanlar tarafından idare edilmediğidir.
Aslında bu durum Emeviler devri ve pek çok Halifenin uyguladığı politikanın genel
karakteristik yapısı düşünüldüğünde çok da şaşırtıcı değildir.
Emeviler devrinde Anadolu’ya seferler neredeyse bir gelenek halini almıştır diyebiliriz. Zira
yapılan seferlerde Emeviler istedikleri sonuç olan Đstanbul’un fethini başaramadılar. Ama bu
seferlerden maddi anlamda kazançlı çıktılar. Bu kazançları devletin dış dünyada itibarını da
arttırmıştır diyebiliriz. Zira BizansĐmparatorluğuna yapılan bu gazalar Đslam dünyasında aynı
zamanda bir itibar kazanma vesilesi de olmuştur. Bu durum Abbasi Devleti devrinde de
devam edecektir.
Abbasiler döneminde pek geniş olmasa da yayılma hareketleri devam etmiştir. Ancak
Abbasilerin, Emevi Devletine oranla donanma gücü daha zayıftır. Bu durum Abbasiler
devrinde genel manada yapılan fetihlerin sayısını düşürmüştür. Ancak fethedilen bölgelerden
Emeviler gibi menfi milliyetçilik yapmadıkları için, Đslamlaşma daha büyük boyutlarda
gerçekleşmiştir.
Özellikle Anadolu ve Đstanbul’u ele geçirmek maksadıyla akınlar düzenlenmiş bazı stratejik
bölgeler alınarak daha sonra yapılacak akınlara için lojistik destek sağlayan bölge haline
getirilmiştir.
Abbasiler devrinin önemli olaylarından biri de Türklerin artık Đslamla tanışmış olarak bu dine
girmeye başladıkları ve küffara karşı Abbasi ordularında önemli görevler almalarıdır. Zaten
Emevi hanedanına karşı yapılan isyan ve ihtilalde Türklerinde rol oynadığı malumdur.
Harun Reşid (766–809) devrinde güney Anadolu’da “Eyalet-i Samiye” adlı garnizon merkezi
Tarsus’ta; “Eyalet-i Cezriyye” adlı garnizonun merkezi de Malatya’ya kuruldu. Đki buçuk asır

devam eden Đslam-Bizans mücadeleleri sırasında Türkler, Anadolu’ da tam manasıyla
müstakil bir devlet kuramamıştı.
Anadolu’ya fâtih olarak değil, Halifelerin komutanları ve askerleri olarak gelmişlerdi. Bu
komutanlar, Anadolu’nun fethini tamamlamaya çalışan mücahit ve murabıt gazilerdi. Bizzat
Halife Harun Reşid tarafından da Anadolu üzerine akınlar yapılmıştır. Bu devirde Đslam
ordusu üç koldan Anadolu içlerine Kayseri’nin de dâhil olduğu bölgelere ilerlerken Hazar
Türkleri, Đslam topraklarına saldırmışlardı. Bu durum Anadolu’daki Đslam ordusunun
harekâtını kısa süreliğine yavaşlattı.
802 yılında olan bir seferde Kayseri’nin de içinde olduğu bazı bölgeleri zaptetmiş ve
tekfurları haraca bağlamıştır. Halife büyük bir ordu ile bu bölgeyi zaptederek şehre bir serdar
koyarak Abbasi toprağına bağlamıştır. Yüz altmış sene Abbasi toprağı kalan
Kayseri M.968 tarihinde Bizans Đmparatoru Nikephoros Phokas’ın kuvvetli bir ordu ile
Aksaray, Ereğli, Karaman, Adana, Misis ve Antakya’yı alması üzerine yeniden Bizans toprağı
haline gelmiştir.
Bu dönemde Bizanslılar 40.000 Ermeni'yi Kafkaslardan getirerek Yozgat, Sivas ve Kayseri
civarına yerleştirdi. Bu Ermeni kabilelerinde en büyüklerinden biri olan ve 1500 kişiden
oluştuğu tahmin edilen "Thomas" kabilesinin bugünkü Tomarza'nın bulunduğu bölgeye
yerleştiği ve Tomarza adının da buradan geldiği iddia edilmektedir.
Ancak burada dikkat çeken husus şudur: özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da
alınan şehirlerdeĐslamlaşma ve bölgede hâkimiyeti kurma daha uzun süreli ve kalıcı olmuştur.
Diğer bölgeler için aynı durumu söylemek yanlış olur. Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesinde
alınan şehirlerde hâkimiyet çok uzun olmadı. Kayseri de bu bölgelerden birisidir. Kayseri
konum itibariyle Bizans Đmparatorluğu için önemi olan ve akınlarda önemli bir güzergâh
olması nedeniyle, Bizans için ele geçirilmesi öncelikli bölgelerden olmuştur. Nitekim Kayseri
defalarca Müslümanlar tarafından alınmışsa da bu hâkimiyet çok uzun sürmemiştir. Kısa
zaman sonra yeniden Bizans ve ona bağlı valilerce ele geçirilmiştir.
Bu devrede Abbasiler, Bizans ile aralarındaki sınır bölgeleri olan Avasım bölgelerine
müfrezeler yerleştirdiler. Bunlar akınlarda kullanıldı. Ancak bölgede kesin bir hâkimiyet
olmadı. Eğer böyle bir durum olsaydı şüphesiz Kayseri içlerde olması ve önemli bir yol
güzergâhında bulunması nedeniyle buranın zaptından sonra bölgeye Müslüman halk
getirilerek bölgeyi tam bir Đslam toprağı haline getirebilirdi. Ancak böyle olmadı. Bunun
nedeni birazda Bizans’a ağır ve öldürücü darbenin vurulmaması olabilir. Bu Malazgirt
Savaşı’na (1071) kadar böyle devam etti.
Bu dönemde Kayseri ile beraber diğer bazı şehirlerin uzun müddet elde kalamamasının en
büyük nedeni Emevi ve Abbasilerin Anadolu akınlarında Anadolu şehirlerini fethettikten
sonra buralardaki nüfusu değiştirmemişler, tehcir yapmamışlar sadece bölgede yönetici
bırakmışlardır. Yani yönetenler Müslüman, yerli halk olan çoğunluk ise gayr-i müslimdir.
Yine fethedilen bölgeye dışarıdan Müslüman nüfusu yerleştirmemişlerdir. Bu durumun
devrin şartları incelendiğinde çok da gerekli bir hareket olarak görülmediğini söyleyebiliriz.
Zira Müslümanlara yeni bir yurt bulma düşüncesi, Đstanbul’u alarak Bizans’ın varlığına son
verme düşüncesinden daha önemli olmamıştır. Buradan gelecek gelirler daha önemli olmuş ve
buraları vergiye bağlamışlardır. Zaten coğrafi açıdan ve ekonomik açıdan da Anadolu,
Müslüman Arapların fetihlerinin bir parçasıdır.
Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Müslüman Türkler ise Oğuzlardır. Bu akınlar
1018–1040 yılları arasındadır, keşif niteliğinde yapılan bu akınlar Bizans direncinin kırılması,
Türklere Anadolu yollarının açılması yönünde etkili olmuştur. Malazgirt zaferiyle Bizans

direncinin tam olarak kırılmasından sonra Türkmenler Anadolu’da yayılmaya ve yerleşmeye
başladılar. Oğuzların Anadolu’ya akınları Çağrı Bey zamanında başlatıldı.
Başarısız Đstanbul kuşatmaları ve Puvatya’da Avrupalılara yenilen Araplar için artık
durgunluk devri başlamıştır. Bu yenilgi müslümanların kabuğuna çekilmelerini sağlamıştır.
Öyle ki Araplar artık Hıristiyanlık için tehlike olmaktan çıkmışlardır. XI. asırda dünyanın bu
bölgesinde yepyeni bir millet ortaya çıktı. Son derece güçlü, savaşçı ve tuttuğunu koparan bu
Müslüman millet, Türklerdi. Arap uygarlığının duraklama çağında Akdeniz bölgesine ulaşan
Türklerin Araplardan boşalan yeri doldurmaları çok kolay oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5631.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

HAVA KUVVETLERĐ KOMUTANI, VALĐ
DÜZGÜN’Ü ZĐYARET ETTĐ
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü
makamında ziyaret etti.
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Vali Düzgün, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Öztürk’ü Valilik girişinde karşıladı.
Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Tayfur Fikret Erbilgin ile Kayseri Garnizon Komutanı ve
2’nci Hava Đkmal Bakım Merkezi Komutanı Tümgeneral Ali Demiral’ın eşlik ettiği Orgeneral
Öztürk ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.
Konuklarını makamında ağırlayan Vali Düzgün, yaptığı konuşmada, Kayseri’de Hava
Kuvvetleri Komutanı’nı ağırlamaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyledi
Orgeneral Öztürk’ün 2004 – 2006 yılları arasında Kayseri’de, Garnizon Komutanı ve Hava
Đkmal Bakım Merkezi Komutanı olarak 2 yıl görev yaptığını hatırlatan Vali Düzgün, “Kayseri
Valiliği görevine başladığımda, kendisini tanımadan önce, sanki Kayseriliymiş gibi, 2 yıl
değil de 12 yıl Kayseri’de görev yapmış gibi güzel bir isim bıraktığını, güzel dostluklar
kurduğu intibasını edindim. Kendisinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın en üst rütbesinde,
Hava Kuvvetleri Komutanı olarak ilimize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor,
memnuniyetimi ifade ediyorum” diye konuştu.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Öztürk de, Kayseri’deki görevinin üzerinden 7 yıl
geçtiğini belirterek, memnuniyetini “Kayseri’de bulunmaktan, Sayın Valimizi ziyaret
etmekten çok mutlu oldum” sözleriyle dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5632.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

“Kimse ile görüşmekten kaçınmayız”
Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem’i ziyaret eden Saadet Partisi Hacılar Belediyesi
Başkan Adayı Erdal Altun; “iyi hizmet yapabilmek için hiç kimse ile görüşmekten istişare
etmekten kaçınmayız” dedi.
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Saadet Partisi Kayseri Hacılar Belediye Başkan Adayı Erdal Altun, Hacılar Belediye Başkanı
Ahmet Herdem’i makamında ziyaret etti. 30 Mart tarihinde yapılacak mahalli seçimler ile
görevi sona erecek olan Belediye Başkanı Ahmet Herdem, görev süresince Hacılar için
çalıştığını, ilçe halkının memnuniyeti için emek sarf ettiğini dile getirerek, kendisinden sonra
gelecek yönetime başarılar diledi.
Saadet Partisi Hacılar Belediye Başkan Adayı Erdal Altun’da ziyarette şunları söyledi; “Sayın
belediye başkanımıza sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum, inşallah
bizler göreve ciddi manada talibiz ve halkımız teveccüh gösterir yetkiyi bize verirse sayın
başkanımızın tecrübelerinden istifade etmekten şeref duyarız. Maksadımız ilçemize en iyi
hizmeti yapabilmek bunun için hiç kimse ile görüşmekten istişare etmekten kaçınmayız”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5633.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Tüketici Fiyat Endeksleri artmaya devam
ediyor
Türkiye Đstatistik Kurumu Ocak ayı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksleri 2014 ayında
%1,72 oranında artış gösterdi. En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde, en az artış ise
ayakkabıda gerçekleşti.

05 Şubat 2014 Çarşamba 11:25

TÜFE’de2014 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%1,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,48 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,51 artış
gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %5,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.
Bu artışın önceki aylara göre paralellik gösteriyor olması da tüketicinin piyasa seyrine uygun
bir gözleminin ortaya koyuyor. Ayrıca ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ocak ayında
endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde %2,72, ulaştırmada %2,50, çeşitli
mal ve hizmetlerde %2,43, sağlıkta %1,86 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren
grup %7,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ocak ayında
endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,60 ile haberleşme oldu. Bunun sebebi olarak
uzmanlar, devlet tarafından kredi kartı taksitlendirmelerine yönelik kısıtlama ile olabileceği
düşünülüyor. Haberleşmede ki düşüşün aksine, yıllık en yüksek artış %11,95 ile ulaştırma
grubunda gerçekleşti.. Yurt Đçi Üretici Fiyat Endeksi aylık %3,32 arttı Bu endeks değerline
göre en fazla artış gösteren diğer mamuller sektörü oldu. Ana sanayi gruplarında ise en fazla
artış gösteren dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti. Yurt Đçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE),
2014 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,32,
bir önceki yılın aynı ayına göre %10,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %5,22 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı
sektöründe %3,68, imalat sanayi sektöründe %3,29, elektrik ve gaz sektöründe %3,60, su
sektöründe %1,39 artış olarak gerçekleşti.
En yüksek aylık artış diğer mamul eşyalar sektöründe gerçekleşti.
Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; diğer mamul eşyalar
(%7,82), metal cevherleri (%6,64), diğer ulaşım araçları (%6,15) alt sektörleridir. Buna
karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları (%0,21), ağaç ve mantar ürünleri (%0,53),
kömür ve linyit (%0,79) bir ay önceye göre endekslerin en az artış gösterdiği alt sektörler
oldu. Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti. Ana
sanayi grupları sınıflamasına göre 2014 yılı Ocak ayında en fazla aylık artış dayanıklı tüketim
mallarında,
en
fazla
yıllık
artış
ise
sermaye
mallarında
gerçekleşti.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5634.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

DEVELĐ BELEDĐYE BAŞKANI ÖZKAN, DĐK
DURDU
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, 30 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmemesi
sonrasında hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Başkan Özkan, başka partiye geçeceği
yâda bağımsız aday olacağı yönündeki söylentilere sert tepki göstererek, “ Ben AK Partiliyim.
Başka bir partiden aday olmam söz konusu değil. Benim için başka bir parti olması demek
kendimi inkâr etmek demektir” dedi.
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Başkan Recep Özkan, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek gündemle ilgili ve
Başkanlığı döneminde yapılan faaliyetleri değerlendirdi.
Hiçbir zaman siyasi hesap içine girmediğinin altını çizen Başkan Özkan, yerel seçimlerde
aday gösterilmemesi ile ilgili olarak, “ Benim partimi bir kırgınlığım yok. Bu hizmet yarışıdır.
Ben elimden gelen çalışmayı ilçem ve halkım için yaptım. Güzel projelere imza attığımızı
düşünüyorum. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlerde başka bir adayla
yola devam edilecek olması Ak Parti teşkilatımızın kararıdır saygıyla karşılıyorum. Ben AK
Partiliyim başka bir partiden aday olmayacağımı bildiririm. 2023 Develi hedeflerinin hayata
geçirilmesinden en çok mutluluk duyacak benim çünkü ilçemizdeki yaşam standartlarının
yükselmesi bize ve gelecek nesilleri yakından etkilemektedir. Hizmet çıtasında başarı ne
kadar yükseğe çıkarsa bizlerde o kadar memnun oluruz” dedi.
10 yıllık Başkanlık döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Develi Belediye
Başkanı Recep Özkan şu açıklamalarda bulundu:
Belediyemiz 10 yılda hizmet çıtası yükselen projeleriyle sağlam temeller üzerine oturdu
Develi Belediyesi olarak 2004 yılında DPT Uzmanları ve 2010 yılında ORAN uzmanları ile
birlikte Đlçemizin SWOT analizi çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sayesinde
Đlçemizin gelişimine katkı sağlayacak unsurlar belirlendi.
Turizm ve Tarımsal faaliyetlerin ön plana çıktığı bu çalışmalar doğrultusunda Üniversiteler
ve araştırmacıların katkılarıyla 10 yıllık süre içerisinde Đlçemizin tamamını kapsayan ve
envanter çalışması sonunda Đlçemiz tarım ve hayvancılığın merkezi konumuna geldi. Đlçemiz
Turizmde öncelikli yöreler listesine de dâhil edildi.
10 yıl içerisinde Develimize; Alt Yapı ve Çevre sorunlarını çözmüş, Đnsan kaynaklarını
geliştirmiş, Turizm, Tarım ve Sanayi de iddialı konuma ulaşmış, Dünya ile entegre
olmuş, eğitim ve yaşam kalitesi yükselmiş bir yapıya kavuşturulması amacıyla geleceğe
hazırlama gayreti içerisinde hizmet ettik.
2004 yılından sonra Tarihi Kentler Birliği, Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri
Birliği üyesi olan Đlçemiz 872 ilçe arasında gelişmişlik bakımından 331. Sırada

bulunmaktadır.2013 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansının destekleriyle 11 üniversite ve
100’e yakın öğretim üyesinin katkılarıyla Develi Turizm Odaklı Kalkınma Projesi(DETOK)
başlatılarak Đlçemizin kalkınmasına katkı sağlaması için; Turizm, Tarım ve Hayvancılık,
Yöresel Kültürel Değerler, Sanayi ve Madencilik, Kentsel Doku ve Planlama, Eğitim Tanıtım
ve Bilgilendirme, Patent alma, Marka oluşturma, Konaklama, Enerji’de etkin yapılanma,
istihdam konularında 22 Proje alanında 216 proje geliştirilmek suretiyle yatırımcıların iş
adamlarının, genç girişimcilerin, ilçe dışında olup da Đlçesine yatırım yapmak isteyen
hemşerilerimizin istifadesine sunulma aşamasına getirilmiştir.
10 yıl içerisinde Develi belediyesi tarafından yürütülen projeler
*Dünya Bankası Destekli Projeler: Sultan sazlığı Milli Parkında Foto safari Fotoğraf
yarışması, Uçun Kuşlar uçun –Eğitim Projesi,Hasır ve Kamış işçiliği Projesi
*AB Destekli Projeler: Erciyes’ten gelen lezzet Cıvıklı Projesi, Talas-Develi ortak yerel
turizm Projesi
*Sosyal Yardımlaşma Vakfı destekli Proje: Çocuk Bakıcılığı Projesi
*Üniversite destekli Projeler:18 Mart Üniversitesi: Meteor krateri araştırma
Projesi,Çukurova Üniversitesi:Arkeolojik Yüzey araştırmaları Projesi,Münih Ünv. Hititoloji
Bölümü:Hitit eserleri araştırması,Erciyes Üni.Sanat tarihi Bölümü:,Bezemeli mezar taşları
araştırması, Sanihat-ı Seyrani Tercümesi,Develi Đlçesindeki Türk eserleri araştırması
*Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli projeler: Aşık Seyrani Kültür Sanat Festivali,Kültür
ve Turizm Đl Müdürlüğü destekli Turizm Haftası etkinlikleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile
Vakıf eserlerinin korunması ve çevre düzenlemesi Projesi
*Đl özel Đdaresi destekli Projeler: Tarihi yapıların korunması Projesi 3 adet
*Çevre ve Orman Bakanlığı destekli Projeler: Dünya çevre Günü projesi,Ağaçlandırma
Projesi
*Sağlık Bakanlığı destekli: Sağlıklı yaşam Projesi
Kültür Hizmetleri.100 temel eserden Đlk Öğretim öğrencilerine basımı ve dağıtımı,Tarihi
Fotoğraflar araştırması sonucunda Fotoğraf albümü basımı, Fotoğraf sergisi
*Kültür Sanat çalışmaları: Ticaret ve Sanayi Panayırı,Zihinsel Özürlüler Şenliği,Cıvıklı
Festivali
Türk Hava Kurumu ve Milli eğitim destekli Proje: Maket uçak Projesi
*Sultan Sazlığı Milli Parkı Çevre Belediyeleri Birliği destekli Proje:Sultan Sazlığında
Foto safari Fotoğraf yarışması ve Albüm Basımı,Katı atık ayrıştırma ve geri kazanım
Projesi,AB Hibe Projeleri, Dünya Bankası Projeleri, TÜBĐTAK Projeleri, Eğitime destek
Projeleri, Meslek edindirme Projeleri, Jeolojik miras, Kültürel Miras, istihdama yönelik
projeler başta olmak üzere onlarca proje uygulanmış ve yaklaşık üç Milyon TL destek
sağlanmıştır.
Değerli Basın Mensuplarımız,
Develi belediyemiz 2014 yılında, 26.800 hektarlık merkez oturumu 188.700 hektara çıkarken
75 mahallede ki nüfusu da 64.000 olmuştur.
DEVELĐ HALKI ĐÇĐN ELĐMĐZDEN GELENĐ YAPTIK
Belediye hizmetlerimizi yürütürken; Develimizi mutlu insanların yaşadığı bir kent haline
getirmek. Belirlenen hedefler, yapılan çalışmalar doğrultusunda gelişen, büyüyen ve
güzelleşen ilçemizi, ilçede yaşayanlarımızın mutluluğu ile bütünleştirmek. Belediye ekip ve
ekipmanlarını çağdaş donanımlı hale getirmek.Çalışanlarımızın ve halkımızın huzur ve refahı
için her türlü desteği sağlama misyonu ile 10 yıl hizmet ettik.

Develimize çağın gereklerine uygun yönetim ve bakış açısıyla hizmet ederek hedefleri
belirleyip çalışmaları gerçekleştirme esnasında, ilçe halkı, çalışanı, hizmet alanı ve hizmet
edeni ile birlikteliği sağlamak suretiyle Develi Belediyesi; tüm plan, proje ve hedeflerini
“Develi’de yaşayanlar için Develi’de yaşayanlarla birlikte yapar” ilkesine göre hareket
edilmiştir.Uluslararası Platformda Marka haline gelen Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve
Metropol Đlçelerin örnek Belediyeciliği, Hayır yarışında öncülüğü, Girişimciliği, Sanayisi
yanında Turizm sektörü ve Özellikle Kış turizminde ön Plana çıkan Kayserimizde Develinin
de bir turizm Destinasyonu haline gelmesi için Turizm, Tarım ve Hayvancılık, Yöresel
Kültürel Değerler, Sanayi ve Madencilik, Kentsel Doku ve Planlama, Eğitim Tanıtım
Bilgilendirme, istihdama yönelik çalışmalar ile Đlçemizi yatırımlar için bir cazibe merkezi
haline getirme gayreti içerisinde bulunulmuştur.
Đlçemizde yapımı devam eden projeler:
ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
*Doğalgaz Projesi (proje çalışmaları devam ediyor)
ORMAN SU ĐŞLERĐ BAKANLIĞI;DSĐ PROJELERĐ
*Gümüşören Barajı: Develi Đlçesinde Yenice, Çukuryurt Köyleri ile Menengi ve Beşkardeş
mezralarını Baraj altında bırakacak olan ve Zamantı Nehri Üzerinde inşaatına başlanan
Gümüşören Barajının D.S.Đ 12.Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldı,50 Milyon liraya
mal olacak olan ve 185 milyon metreküp su tutabilme kapasitesi olan baraj inşaatına, 10
Kasım 2011 tarihinde başlamış olup teslim tarihi olan 15 Mart 2015 tarihinden önce 2014 yılı
sonunda bitirilmesi bekleniyor.
*Milli Park Soysallı Büğleyen Günü birlik kullanım alanı Projesi (30 Aralık 2013 günü
Đhalesi yapıldı. 6 ay sonra hizmete girmesi bekleniyor)
*Develi-Yeşilhisar Đçme Suyu Projesi(Çalışmaya kış nedeniyle ara verildi) Đsale
hattının,0+000 ila 7+657 km arası tamamlanmış, bu Kısıma kadar işletmeye alınmış olup bu
sayede, Sarıca Grup köyleri ve Gazi Belediyesi toplama depolarına su verilmesi başlanmıştır.
Ayrıca Yeşilhisar-Sindelhöyük besleme hattı ile ilgili olarak 8,469 mtDn350 mm boru iş
mahalline getirilmiş, hava şartlarının iyileşmesi beklenilmektedir
*Arazi Toplulaştırma ve Develi Ovası Basınçlı Sulama Projesi Çalışmaya kış nedeniyle
ara verildi)
*ErciyesDağıGüneyiTaşkınKorumaveErezyonuönlemeKuşaklamaKanalıProjesi(Kamula
ştırmadevamediyor)
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
*Ağaçlandırma alanları bakım ve tamamlama Projesi:Develi Orman Đşletme Şefliği
bünyesinde bulunan Ormanlık alan 31.409 Hektar olup ağaçlandırma alanlar;Şıhlı, Ayşepınar,
Ayvazhacı, Çomaklı, Gömedi-Epçe, Aksu,Erciyes,Kulpak’ta 6 bin hektar olup 2014 yılında
tamamlama ve bakım hizmetlerine devam edilecektir.
*Aksu Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi (DevirTeslimaşamasında)
ULAŞTIRMA VE DENĐZCĐLĐK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI; KARAYOLLARI
*Gezbel Yolu: Yol yapım devam ediyor. asfalt aşamasında (Çalışmaya kış nedeniyle ara
verildi.%90 tamamlandı)
*Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi Yolu: Hisarcık Develi arası 23 Km 40 Milyon TL
(Çalışmaya kış nedeniyle ara verildi)
*Develi-Yahyalı yolu ve Develi-Yahyalı çevre yolu(Proje aşamasında)
AĐLE VE SOSYAL POLĐTĐKALAR BAKANLIĞI
*Sosyal Hizmetler Merkezi Hizmet Binası: Đnşaat aşaması devam ediyor.

MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI
*RAM Hizmet Binası: AşıkSeyrani mahallesi arsa tahsisi yapıldı.
*Đmam Hatip Ortaokulu Hizmet Binası:M.Akif Ersoy Mahallesi arsa tahsisi yapıldı. ihale
aşamasında
SAĞLIK BAKANLIĞI
*Bölgesel Hastane (70 yataklı) proje çalışması Proje aşamasında
Necmiye Mustafa Maşlak Sağlık Meslek Lisesi 100 öğrenci kapasiteli yurt binası
GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI
*Kampüs alanına 1000 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ihale yapıldı.Yer teslimi için
Đtiraz süresi beklenmekte
*350 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu tadilatı yapım aşamasında
*Stadyum suni çim projesi
*Seyrani kampüsüne yeni hizmet binaları ve Sosyal tesisler yapımı
*DETOK Projesi kapsamında Đlçenin Turizm Odaklı kalkınmasını sağlayacak olan 216
Projenin teknik Raporlarının hazırlanarak uygulama Projelerine geçilmesi( 13 Üniversiteden
70 kişilik Akademisyen ekibi tarafından Teknik Proje hazırlık aşaması devam etmekte)
*BahçelievlerKültürMerkezi (Đnşaatı devam ediyor)
*Turizm ve Otelcilik Lisesi ve Turizm ara eleman yetiştirme Projesi (Yer tahsisi yapıldı)
ULAŞIM AĞI: Đlçe Merkezinde 50 Kilometre uzunluğunda ana artellere ilave olarak 2014
yılında Mahalle olarak Đlçeye bağlanacak olan 49 Mahallenin ulaşım ağı olan 400 Kilometre
uzunluğundaki yol güzergahı ile birlikte 450 Kilometre uzunluğunda ulaşımağı da Develi
Belediyesi sorumluluk alanına girecektir.Yeni sanayi bölgesi çalışmasının imar ve
projelendirilmesinin yanı sıra alt yapı çalışmalarına da başlanılmıştır.
Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan Fenese Aşağı Mahallemizdeki Öksenek bölgesindeki
eski meskenler kamulaştırılıp Alparslan Mahallesine sosyal konut projesi ihale aşamasındadır.
Turizmde 5. Bölge sayesinde ilçemiz ve bölgemiz turizm yatırımcılarının tercih ettiği alanlar
listesine girecektir.
Đmam Hatip Orta Okulu
Araç muayene istasyonuna yer tahsisi yapıldı.
BORÇLU BELEDĐYE OLMAKTAN KURTARDIK
2004 yılında bir trilyon civarında borçla devralınan develi belediyemizin personelimize olan;
emekli sandığı kesenekleri, tasarruf teşvik ve KEY ödemelerinin tamamı kısa sürede ödenerek
önce Personelimize sonra da Devletimizin kurumlarından SSK, Emekli sandığı, Hastane ve
eczanelere borçlu bir belediye olmaktan kurtulması sağlanmıştır.
2004 yılından beri hizmet veren atık su arıtma tesisinin bulunması, yüzey sularının toplanarak
derelere sevk edilmesi ve dere ıslah çalışmaları, Đleri Biyolojik arıtma tesisi başlatılması,
Evsel atık Geri Kazanım çalışmalarının başlatılması, Geri dönüşüm projeleri ve Çevre
duyarlılığı ön planda olan Yerel yönetim olarak 2012 yılında Đlçeler arasında Đl Birinciliği
ödülü alınmıştır.
DEVELĐ’DE ĐMAR VE ÇEVRECĐLĐK FAALĐYETLERĐNĐ HIZLANDIRDIK
Đlçemizin tamamının Hali hazır haritası, kadastro ve imar durumu sayısallaştırılmıştır.
Đlçemize 10 yılda 900 yeni iş yeri, TOKĐ dahil 1.158 adet inşaat yapı ruhsatı verilmiş olup
4.338 adet konuta oturma izni verilerek yaklaşık 20.000 vatandaşlarımızın yeni, kaloriferli
lüks mekanlarda oturması sağlanmıştır. 2004 Yılından beri çevre konusu ilk önceliğimiz
olmuştur. Bu nedenle 19 olan Park sayımızı 62’ye ulaştırdık.

Günde 200 Ton üzerinde elde edilen süt ürünü, yem bitkilerindeki artış, Mera ıslahı, Kapama
elma bahçeleri ile Tarım ve Hayvancılığın adeta merkezi konumuna gelen ilçemiz yeni
Bölgesel hayvan pazarına kavuşmuştur2004 yılında 19 olan araç sayısı, iş makinası ve hizmet
araçları ile birlikte 52 ye ulaşmıştır.10 yıl içerisinde alınan araçlar için yapılan ödeme 1.8
Milyon TL olmuştur.Yıllardır çözülemeyen Cumhuriyet Meydanı sorunu mülk sahibi olan
kamu kuruluş temsilcileriyle görüşülerek varılan mutabakat sonucunda ilçemiz modern bir
meydana kavuşmuştur.10 yılda; sıcak asfalt, soğuk asfalt ve parke çalışmalarıyla şehrimizin
en ücra köşelerine kadar ulaşım ağı yapımı sağlanmıştır.Eğitime katkı çalışmalarına ayrı bir
önem veren Belediyemiz hayırseverlerle dayanışma içerisinde olarak ilçemize onlarca eğitim
yuvası, öğrenci yurdu, sağlık alanı kazandırmıştır.Belediyemiz tarafından eğitim yuvalarının
ve okulların çevre düzenlemesi, Seyrani Kampus alanına verilen destek, öğrenci yurtlarına,
ASO Öğretmen evine katkı yaparak öncülük etmiştir.Mustafa Aksu Kültür Merkezi içerisinde
bulunan Sinema ve tiyatro gösteri merkezi sayesinde Đlçemizde sosyal aktiviteler artmış olup
gösterime giren filimler ve tiyatroların sahnelenmesi sağlanmaktadır.Somut kültürel
mirasımız olan ve tescilli yapılar ve tarihi konakların Belediyemiz ve Đl Özel idaresi
katkılarıyla kamulaştırılması yapılmakta olup Sokak Sağlıklaştırma Projesi devam
etmektedir.Kültürel faaliyetlerimiz olarak Coğrafi işaret kapsamında Develi Cıvıklımızın
Patenti alınmış olup hazırlık aşamasında iki ürünümüz daha bulunmaktadır.
MUHTAÇ AĐLELERĐMĐZĐN YANINDA OLDUK
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın spora ilgilerini artırmak, ev hanımlarının da
mahallesinde spor yapmalarını sağlamak amacıyla mahalle parklarına spor aletleri konulması,
Yaz kursları kapsamında 12 dalda spor kursuna destek verilmesi, Kış sporlarından kayak
sporunun yediden yetmişe herkese öğretilmesi, Atlı Spor ve Cirit müsabakaları, Satranç
turnuvaları çalışmalarımız devam etmektedir.Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Đhtiyaç
sahiplerine gereken destekler sağlanırken Muhtaç ailelere gıda yardımları sürekli olarak
devam etmektedir. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet binasının da ihalesi
yapılarak 2014 yılı içerisinde halkımızın hizmetine sunulması beklenmektedir. Rehberlik
Araştırma Merkezi için arsa tahsisi yapılmıştır.Mezarlık hizmetlerimiz yeni alanda ihtiyaca
cevap verilecek şekilde dizayn edilirken Cenaze hizmetlerimiz de 4 cenaze kapasiteli bir araç,
3 çadır ve cenaze evlerine ilk yemek de Belediyemiz tarafından ikram edilmektedir.
AK PARTĐ ĐKTĐDARIYLA DEVELĐ’YE BÜYÜK YATIRIMLAR GELDĐ
Ayrıca; Ak Parti Hükümetimiz katkılarıyla, Develi Đlçemizin Gelişimine katkı sağlayan
projelerden Sultan Sazlığı Milli Parkını da yakından ilgilendiren Zamantı Derivasyon Tüneli
inşaatına yeterli ödenek ayrılmadığı için 200 Milyon TL ye mal olması beklenerek 50 yıl
sürer denilen zamantı derivasyon tüneli çalışması 6 yılda tamamlanarak 2010 yılında Sultan
Sazlığı Milli Parkı'nın yeniden canlanması ve Develi Ovasının sulanması için Zamantı
Tünelinden su takviyesi yapıldı.Belediyemizin öncülüğünde Seyrani Ziraat Fakültesi öğretim
görevlileri tarafından Develi ovası tuzluluk oranı araştırmaları, 57 bin hektarlık alanda
basınçlı sulama ve arazi toplulaştırma çalışmaları başlatılarak Develi ovasının ikinci
Çukurova olması için gereken destek sağlandı.Alternatif ve yenilenebilir enerji alanlarından
Güneş enerjisi, Rüzgâr enerji santralleri konularında AR-GE çalışmaları başlatılmış olup
Nehir santrallerinin desteklenmesi ve Develi ovasına dengeli su sağlanması da göz ününde
bulundurularak Zamantı Regülatörü ve kamulaştırılma dahil yaklaşık iki yüz milyon liraya
mal olan Gümüşören barajının 2014 yılında hizmete girmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizi çoraklıktan kurtarmak ve gelecek kuşaklara daha güzel bir ülke bırakmak adına
ağaçlandırma seferberliği ilan edilmiştir. Şu ana kadan değişik bölgelere yüzbinden fazla
fidan dikimi gerçekleştirildi. Erciyes dağının ağaçlandırılması projesi çalışmaları ve ihalesi
yeni yapılan Ayşepınar Ağaçlandırma çalışmaları olmak üzere toplam 7 Bin hektar alanda
ağaçlandırma çalışması ile Kayseri’deki %13’lük orman varlığının %4’ü Develi Đlçemizde
bulunmaktadır.''Yolmedeniyettir '' parolasıyla ülkemizdeki ulaşım ağını genişleterek ilçemizi
Adana ya bağlayacak ve yaklaşık 30 Milyon Liraya mal olan Gezbel yol çalışması,
Kevenlibel Yol çalışması ve erciyesmaster planının en büyük destekçisi ve yararlanıcısı olan
ilçemiz ile erciyes dağı arasındaki 53 Milyon Liraya Đhale edilen yolun standartlara uygun
hale getirilmesi çalışması hızla devam etmekte, adı geçen yolların hizmete girmesiyle
Đlçemizin diğer ilçelerle ulaşımı kolaylaşacak dolayısı ile tanıtım ve Ekonomik katkı da
sağlanacaktır.Ayrıca Seyrani kampüs alanı Kavşağı ile Yahyalı çevre yolu bağlantısının da
2014 yılı sonunda ihalesinin yapılması beklenmektedir.
1 Fakülte, 1 MYO, 9 lise, kreşler, okul öncesi eğitim, Rehabilitasyon merkezleri, Đlk ve orta
dereceli okullarla birlikte 17 bin öğrenci kapasiteli ve eğitimde önemli bir fonksiyona sahip
olan ilçemizdeki 300 öğrencilik kapasiteli yüksek okul yurduna ilave olarak 430 öğrenci
kapasiteli KYK öğrenci yurdu kompleksi tamamlanarak yüksek okul öğrencilerimizin
istifadesine sunulmuştur.2014 yılındaki hedefimizin başında Kayserimizin 5. Üniversitesinin
ilçemize kurulması çalışmalarının başlatılmasıdır.
Hizmet kalitesini yükseltmek ve Develi Devlet Hastanesi toplu bir kompleks içerisinde hizmet
vermesi için belediyemiz tarafından yer tahsisi yapılarak Bölgesel Hastane çalışmasının proje
ihalesi başlatılmıştır.Đlçemize standartlara uygun Adliye sarayı kazandırılırmış tır. Şehir
merkezinde yetersiz koşullarda hizmet veren Đlçe Jandarma Hizmet binası ve Orman Đşletmesi
hizmet binaları için de yer tahsisi, hizmet binası ve lojman yapımı gerçekleştirilmiştir.
Köyden göçün önlenmesi köyde yaşam standartlarının yükseltilmesi için hükümetimizin
başlattığı KÖYDES ve BELDES projeleri kapsamında Köylerimizin yıllardır süre gelen
sorunlarından olan içme suyu, kanalizasyon ağı, yol, parke, bordür çalışmaları sayesinde
köylümüzün ayağı çamurdan kurtularak köylerimiz yaşanabilir hale gelmiştir. Köylerdeki
okullarımızın standartları ve teknik imkanları artırılırken eğitimlerine devam etmek isteyen
öğrencilerimize taşımalı eğitim desteği verilerek köyde öğrencilerimizin en az lise mezunu
olmaları sağlanmaktadır.2002 yılında Kayseri Đlimizin en büyük yatırımı olarak gösterilen
Zamantı Tüneline o günün parasıyla 1.4 Trilyon , Bu günün parasıyla 1.4 Milyon TL
ayrılabilirken Sadece Son 1 yıl içerisinde Đlçemizin gelişimine ve insanımızın refah
seviyesinin yükselten çalışmalara o günlerin parasıyla 506 Trilyon, Bu günkü parayla 361
katı olan 506 milyon TL yatırım yapılmaktadır.
EMEĞĐ GEÇENLERE TEŞEKKÜRÜ BĐR BORÇ BĐLĐRĐM
Sonuç olarak bütün bu hizmetler Başta Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakanımız,
Bakanlarımız, Milletvekillerimizin, Ak Parti teşkilatımızın, Đlçemizde faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları ve Develi dışında faaliyetlerini sürdürmekte olan Develi ve Köyleri
dayanışma derneklerimiz Meclis üyelerimiz ve Belediye personelimizin yanı sıra
hayırseverlerimizin ve vatandaşlarımızın desteği ile yapılmıştır.Develi ilçemizin gelişimi için
SWOT analiz çalışmaları ve DETOK projeleri sayesinde en az10 yıllık gelişim planı hazır
hale getirilmiştir. Belediyeler artık su, yol ve kanalizasyon dışında ilçenin gelişim stratejilerini
belirleyen ve yürüten kurumlar haline gelmiştir. Đlçemizin kuruluşunun 143. Yıl dönümümde
büyükşehir ile bütünleşmemiz develimiz için tarihi bir fırsat olarak düşünüyor bu fırsatın en
iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum.Bütün 10 yıllık süre zarfındaki çalışmalarımız

esnasında bizlere verdiğiniz destektekden dolayı ilçe halkımız ve belediyemiz adına sizlere ve
çalışan personelinize teşekkür ediyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5635.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Güvenlik Görevlisinin
Gerçekleştirdi

Silahıyla

Soygunu

Kayseri’deki silahlı soygunu, soyguncunun güvenlik görevlisinin silahını alarak
gerçekleştirdiği ortaya çıktı.Kayseri’de bir bankanın şubesinden yaklaşık 80 bin TL alarak
kayıplara karışan kişinin soygunu, soyguncunun güvenlik görevlisinin...
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Kayseri’deki silahlı soygunu, soyguncunun güvenlik görevlisinin silahını alarak
gerçekleştirdiği ortaya çıktı.Kayseri’de bir bankanın şubesinden yaklaşık 80 bin TL alarak
kayıplara karışan kişinin soygunu, soyguncunun güvenlik görevlisinin silahını alarak
gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olay sonrasında banka şubesine gelen Emniyet Müdürü Mustafa
Aydın, güvenlik kameralarının incelendiğini söyledi. Aydın, “Banka görevlilerinden ikisi
sigara içmek için iki dışarı çıkıyor. Özel güvenlik de içeride olduğu sırada kafasında kapşon,
yüzünü kaşkol ile kapatan bir şahıs içeri girerek güvenliğin silahını alıyor. Daha sonra paraları
doldurması için torbasını veriyor. Yaklaşık 80 bin TL civarında bir para aldığı tahmin
ediliyor. Daha sonra geldiği araçla olay yerinden uzaklaşıyor. Kemeraltı Mahallesinde aracı
terk ederek kayıplara karışıyor. Olayla ilgili olarak elimizde bir şüpheli var. Çalışmalarımız
devam ediyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5636.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri'de Banka Soygunu
Kayseri'de bir bankadan 100 bin TL’lik soygun yapan zanlılar kayıplara karıştı.Edinilen
bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mustafa Şimşek Bulvarında bulunan bir bankaya silahla
gelen kişi veya kişiler 100 bin TL alarak bir otomobille...
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Kayseri'de bir bankadan 100 bin TL’lik soygun yapan zanlılar kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mustafa Şimşek Bulvarında bulunan bir
bankaya silahla gelen kişi veya kişiler 100 bin TL alarak bir otomobille kaçtı. Polis ekipleri
banka şubesine gelerek incelemelerde bulunurken, otomobil Kemeraltı Mahallesi'nde anahtarı
üzerinde bırakılarak terk edilmiş bir şekilde bulundu.Soygunu gerçekleştiren kişi veya
kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5637.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Melikgazi
Büyükkılıç,
Buluştu

Belediye
Kocatepe

Başkanı
Mahallesi

Memduh
Halkı Đle

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocatepe mahallesinde düzenlenen sohbet
toplantısına katıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Büyükkılıç, bubölge
için bu zamana kadar yaptıkları veyeni dönemde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocatepe mahallesinde düzenlenen sohbet
toplantısına katıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Büyükkılıç, bu
bölge için bu zamana kadar yaptıkları ve yeni dönemde planlaması yapılan yatırımlar ile ilgili
olarak bilgiler verdi.

Kocatepe Mahalle Muhtarı Ergün Koçer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen sohbet toplantısına
Başkan Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas ve
meclis üyeleri de eşlik etti.Açılış konuşmasını yapan Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, “Belediye Başkanımız çok teşekkür ediyorum. Çünkü 2004-2009 seçimlerinde sizlere
verdiği sözleri bir bir yerine getirerek, hangi taahhütlerde bulunduysa hepsinin altından
yüzünün akı ile çıktı. Bu sayede siz değerli dostlarımızın karşısına çıkabiliyoruz. Đnşallah 30
Martta sizlerin vereceği destek ve teveccühünüz ile bu zamana kadar yapmış oldu hizmetlerin
devamı için başkanımız 5 yıl daha görev başına gelecektir.”dedi.Vatandaşların yoğun ilgisi ile
karşılanan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada
şunları söyledi;Seçimlerin ülkemize, şehrimize, Melikgazimize hayırlar getirmesini
diliyorum. Biz sizlerin bir parçasıyız.Bu zamana kadar hep bize destek olduğunuz,güç
verdiniz.Biz sizlere minnettarız.Tabii Belsin bölgemizde birçok projemizi hayata
geçirdik.Belsin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden birisi günden güne büyüyen
bu semtimizin ihtiyaçlarını giderme adına bu zamana kadar birçok projemizi hayata
geçirerek,sizlerin hizmetine sunduk.Melikgazi olarak biz her alanda hizmete varız
diyoruz.Çok şükür borçsuz bir belediyeyiz.Sizlerin verdiği paraları yerli yerinde harcıyor kara
delikler oluşturmuyor,kamu hakkını gözetiyoruz.Yaklaşık 20 yıldır beklenen bir çalışmayı
hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç,Yüksek gerilim hattını yer altına
alınıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner yıldız’a çok teşekkür ediyorum.Bu
projemizin hayata geçirilmesinde çok büyük katkı sağladı.Yüksek gerilim hattının yer altına
alınması ile bu bölgede Belsin’den Kazım Karabekir’e kadar uzanan ve organize sanayi
bölgesine gidişi rahatlatacak bir yol ve en önemlisi bu bölgenin imarlaşma hareketini
hızlandıracak olan çalışmayı hayata geçirdik.Belediyemiz,Kaski,Elektrik şirketi büyük bir
gayret ile yakın zamanda bu çalışmayı tamamlayacak ve sizlerin yıllardır beklediği bu hizmet
yerine getirilmiş olacak.Ayrıca Tınaztepe mahallemize yakın zamanda temelini attık.Çok
amaçlı ve büyük ölçekli içerisinde yüzme havuzu da dahil her yaş gurubuna hitap edecek bir
tesisimiz bölgemize şimdiden hayırlı olsun dedi.Đstikrarın çok önemli olduğunun ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç,Melikgazi ilçesinin 520 bin nüfusu ile organize
sanayileri,üniversiteleri,bağ ve sayfiye alanları,alışveriş merkezleri ile bir cazibe merkezi
olduğunu ve Melikgazili olmanın bir ayrıcalık olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5638.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı
Havur'dan taraftara çağrı
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, “Cumartesi günü oynanacak olan
Erciyesspor-Çaykur Rizespor maçı takımımız açısından bir sezona bedel bir maç olacaktır. Bu
maç hem Erciyesspor, hem de Kayserispor açısından çok büyük önem kazanmıştır” dedi.
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, “Cumartesi günü oynanacak olan
Erciyesspor-Çaykur Rizespor maçı takımımız açısından bir sezona bedel bir maç olacaktır. Bu
maç hem Erciyesspor, hem de Kayserispor açısından çok büyük önem kazanmıştır” dedi.
Havur, “Bu önemli maçta tüm Kayserilileri takım ayırt etmeden Erciyesspor’u desteklemeye
çağırıyoruz. Herkes bu maçın önemini bilmeli ve mutlaka bu maça gelmelidir. Bir defalık tüm
mazeretler bir kenara bırakılmalı, topyekun seferberlik gibi davranılmalıdır” ifadesinde
bulunarak şunları söyledi:“ Kulübümüz Antalyaspor maçında yapması gerekeni bu maçta
yapmalı ve bilet fiyatlarını tüm tribünler için 2 TL olarak açıklamalıdır. Kayserispor kulübü
bu fiyat politikası ile 15 bin kişiye maç oynamış ve tribünlerin doluluğu sahaya olumlu
yansımıştır.Seyirci konusunda mutlaka bir çalışma yapılmalı ve taraftarı sahaya bir şekilde
getirmenin yolları bulunmalıdır. Büyükşehir belediyemiz de bu maç için 3-4 saat tramvay
seferlerinden ücret almamalıdır.Bu konu vakit varken iyi analiz edilmeli ve üzerinde
düşünülmelidir. Hatta sponsor bulunarak biletlerin potansiyel seyirciye ulaşmasının
sağlanması gereklidir. Bu maçı kaybettiğimiz takdirde üste para verseniz stada kimseyi
getiremezsiniz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5639.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mustafa Çelik, Erkilette Proje Anlattı
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Erkilet Camikebir Mahallesi’nde
vatandaşlarla bir araya gelerek; kadınlar, gençler, emekliler ve kentsel dönüşüm başta olmak
üzere yapmayı planladığı projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa

Çelik, Erkilet Camikebir Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek; kadınlar, gençler,
emekliler ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere yapmayı planladığı projeler hakkında
açıklamalarda bulundu. Mustafa Çelik, Hastane ve Salih Avgun Paşa Caddesi’ndeki esnafları
da ziyaret etti.
AK Parti Kocasinan Đlçe teşkilatı tarafından Erkilet Camikebir Mahallesi’nde düzenlenen
toplantıda Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Başkan adayımızı sizlere tanıtmak ve destek
istemek için size geldik” dedi.Ak Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, 4
dönem boyunca Kocasinan Belediye Başkanı olarak hizmet veren, Kocasinan’a yön veren,
ufuk açan Başkan Bekir Yıldız’a teşekkür ederek sözlerine başladı.
Atılımcı, katılımcı ve yatırımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurgulayan AK Parti
Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, “Bu yıl Kocasinan Belediyesi’nin bütçesi
143 milyon lira. Üreteceğimiz projelerle bütçeye 100 milyon liralık daha bir kaynak
oluşturmayı planlıyoruz. Bütçeyi artırdığımız zaman yatırımları iki katına çıkaracağız. Ana
prensibimiz şu; projelerimizin ayağı yere basacak, sizlere çok fayda sağlayacak, projemiz
finansmanını kendi içinden karşılayacak ve ulusal çapta ses getirecek niteliklere sahip olacak”
dedi.Üç bölgede kentsel dönüşüm yapmayı planladıklarını vurgulayan Mustafa Çelik,”
Dönüşümü; vatandaşın, müteahhidin ve kamunun menfaatlerini gözeterek yapacağız. Erkilette
de kentsel dönüşüm uygulayacağımız alanlar var. Yeni dönemde uygulayacağımız imar
planlarında yüksek katlı değil, yatay gelişen, yeşil alanı bol ve sosyal donatıları çok
planlamalar yer alacak” diye konuştu.Mustafa Çelik, “Kadınlarımız, gençlerimiz ve
emeklilerimiz için de projelerimiz var. Kadınlarımızı ekran ve sanal alem tutsaklığından
kurtaracak, el becerilerini geliştirecek, aile bütçesine katkı sağlayacak hizmetlerle
donatacağız. Emeklilerimizi; taziye evi olarak da kullanabilecek mahalle evlerinde vakitlerini
verimli ve hoşça geçirebilme imkanına kavuşturacağız. Okullarında başarılı olan gençlerin
ufuklarını daha da geliştirmek için yurt dışındaki çeşitli bilim merkezlerine götüreceğiz”
deyince salondaki gençler “Başkan Çelik gelecek gençler gülecek” şeklinde tezahüratta
bulundu.Bu arada Ak Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Hastane
Caddesi ve Salih Avgun Paşa Caddesi’ndeki esnafları da ziyaret etti. Esnaflar, Mustafa
Çelik’i çikolata ile karşılayıp pasta ikram etti.Cadde üzerindeki tüm esnafları tek tek gezerek
destek isteyen Mustafa Çelik, “yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Esnafın hayatını kolaylaştıracak,
kazancını artıracak nitelikte hazırlayacağımız projeleri anlatıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5640.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

El Emeği Göz Nuru Eserler Görücüye Çıkıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MelMek kursları dönem sonu sergisinin 11
Şubat 2014 Salı günü saat 13:00’de açılacağını belirterek, her yıl yaklaşık 3.000 civarında
vatandaşımızın katıldığı Melmek kurslarının büyük beğeni topladığını ve her geçen yıl ilginin
artarak devam ettiğini söyledi.
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Hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde Melikgazi ilçesinin birçok semtinde sosyal ve spor
tesisleri açtıklarını ve bu tesislerde özellikle hanımlar için fitness ve aerobik salonu,nikah
kıymak isteyenlerin yerinde hizmet alabilmeleri için nikah salonları,bölge okulları ve
vatandaşların faydalanması için kapalı ve açık spor salonları açtıklarını belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç,tesislerimize en çok talep hanım kardeşlerimizden gelmektedir.Bizde
sosyal belediyecilik anlayışımız gereği onların istek ve beklentilerini karşılamak için
çalışıyoruz.Melmek kurslarından istifade etmek ve bu kurslar sonunda sertifika alarak kalifiye
eleman olarak iş bulmak isteyen hanımlar her yıl sonbahar ve yaz dönemi açılan kurslarımıza
yoğun ilgi göstermektedir. Dönem sonunda da Milli Eğitim onaylı sertifikalarını aldıklarını
kaydetti.Başkan Büyükkılıç, “17 kurs merkezimizde 24 branşta açılan kurslarımızda Ekim
ayında başlayan ve Ocak ayı sonunda tamamlanan kurslarımıza katılan 1.650 kursiyer
tarafından hazırlanan yaklaşık 3.000 el emeği göz nuru eser sizlerin beğenisine sunulacak.
Sergide ayrıca kursiyerler hazırlamış oldukları ürünleri satabilecekler, bu sayede aile
ekonominse katkı sağlayacaklardır. Birbirinden güzel bu eserleri görmek isteyen tüm
hemşerilerimizi sergimizin açılışına davet ediyorum.” dedi.Diğer yandan Melmek kursları 2.
Dönem kayıtları da devam ediyor.15 Şubat tarihine kadar devam edecek kayıtlar için
vatandaşlar bölgesindeki kurs merkezlerine müracaat edecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5641.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Talas'ta Sözleşme Sevinci
Talas Belediyesi ile Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şubesi arasında bir süredir yürütülen toplu
sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Sözleşmeye göre işçinin maaşına yüzde 17 ile
30 arasında zam yapıldı.Meclis salonunda yapılan...
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Talas Belediyesi ile Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şubesi arasında bir süredir yürütülen toplu
sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Sözleşmeye göre işçinin maaşına yüzde 17 ile
30 arasında zam yapıldı.Meclis salonunda yapılan törene Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım, Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, sendika temsilcileri ve
işçiler katıldı.Burada konuşan Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, 10
yıldır Talas Belediyesi ile birlikte kardeşçe çalıştıklarını belirterek, "Đşçilerimizin tek kuruş
bile alacağı yoktur. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Özdemir, sözleşmenin 2 yıl geçerli
olacağını ifade ederek, yapılan zam oranlarını şöyle açıkladı: "Birinci yılda en düşük maaş
alan işçilerimize ortalama yüzde 17, yevmiyesi düşük olanlara da yüzde 30 zam yapıldı.
Birinci yıl 300 ile 450 TL arası zam, ikinci yıl en az yüzde 15 zam gerçekleşti."
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, görüşmelerin iki ay önce başladığını hatırlatarak,
çalışanların haklarını alın teri kurumadan vermeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Yıldırım,
hiçbir zaman popülist davranmadıklarını belirterek, "Öncelikle burası hepimizin. Bu kurumun
çalışanları buranın sahipleridir. Hiçbir zaman tek taraflı düşünmedik, popülist olmadık. Alın
terini imkanlar çerçevesinde vermeye çalıştık. Gönül rahatlığıyla sözleşmemizi tamamladık."
diye konuştu.Başkan Yıldırım, belediye bütçesinin elverdiği ölçüde zam yapıldığını
kaydederek, "Verilen rakamların doğru olduğuna inanıyoruz. Gönül daha fazlasını vermeyi
arzu ederdi. Đlk kademe belediyelerinden gelerek bizde çalışmaya başlayan işçilerin haklarını
da vermenin huzurunu yaşıyoruz. Geçmiş ve geleceği düşünerek bu rakamları düşündük.
Şehre hizmet etmek önemli bir ayrıcalık ve nasiptir. Şehrimize en iyi şekilde hizmet etmenin
gururunu yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun hiçbir yere imrenecek durumda değiliz. Bugün Talas
her yönüyle gelişmiş vaziyette" şeklinde konuştu.Đşçiler ise yapılan zamlardan duydukları
memnuniyeti ifade etti. Konuşmaların ardından sendika temsilcileri Başkan Yıldırım'a çiçek
takdim ederken, tören çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/-h5642.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Görevde değil miyim ki beni göreve
çağırıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kendisini göreve çağırmasına
ilişkin konuştu.
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Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlemiş ve bu
toplantıda yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı'nı
göreve davet etmişti.
GÖREVDE DEĞĐL MĐYĐM?
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Romanya Cumhurbaşkanı ile yaptığı basın toplantısında
GYV'nin açıklaması sorulması üzerine Gül cevap olarak "Görevde değil miyim ki beni
göreve çağırıyorsunuz?" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5643.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

BBP TALAS’TA BAŞKAN ADAYI ĐÇĐN
MEHMET TĐMUÇĐN ĐLE GÖRÜŞÜYOR
Büyük Birlik Partisi Kayseri Đl Başkanlığı Talas Belediye Başkan adayı için iş adamı Mehmet
Timuçin ile görüşmelere başladı.
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Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir ve 8 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Büyük Birlik
Partisi Talas ilçesine belediye başkan adayı olarak, daha önce Talas’a belediye başkanlığı
yapan Kayseri’nin sevilen iş adamlarından Mehmet Timuçin ile görüşmelere başladı.
Timuçin’e adaylık teklifini kendi ofisinde ziyarete giden Büyük Birlik Partisi Merkez Karar

Yürütme Kurulu üyeleri Ali Aydoğmuş, Abdullah Apaydın ve BBP’nin Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Ali Saraçoğlu yaptı. BBP vizyonuna ve duruşuna yakışan bir kişiliği olduğu
için Mehmet Timuçin’e teklif götürdüklerini belirten Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi
Abdullah Apaydın,”Mehmet Timuçin yıllardır kendisini tanıdığımız bir dostumuz, ve saygı
duyduğumuz bir ağabeyimizdir. Genel merkezimiz ve Kayseri il başkanlığımızla yaklaşık bir
aydır Mehmet Timuçin’in adaylığı konusunda fikir birliğine vardık. BBP olarak Talas
ilçesinde seçmenimiz ve üyelerimizle güçlü olduğumuz için iddialı bir adayla seçimlere
girmek istiyoruz. Mehmet Timuçin Talas ilçesinin sorunları bilen ve üstesinden gelebilecek
çözümlerle insanlara BBP vizyonuyla hizmet edebilir. Bu görüşmenin Talas adına hayırlı
sonuçlanmasını diliyorum” dedi. Teklif karşısında memnuniyetini belirten Mehmet
Timuçin,”Büyük Birlik Partisi tarafından gelen belediye başkan adaylığı teklifinden dolayı
onur ve şeref duydum. BBP çatısı altında olmak beni mutlu eder.En kısa zamanda parti
büyüklerimizin değerli teklifini değerlendirerek kamu oyu ile paylaşacağım” açıklamasını
yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5644.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

BASIN ARAŞTIRMASI SONUÇLARINA
GÖRE ĐŞTE HAFTANIN EN'LERĐ
HAFTANIN EN’LERĐ PRNet A.Ş, geçtiğimiz hafta basında en çok bahsi geçen olay ve
kişileri raporladı. 27 Ocak – 2 Şubat 2014 tarihleri arası yapılan araştırma sonuçlarına göre,
“Haftanın En’leri” 5 başlık altında sıralandı;
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HAFTANIN GÜNDEMĐ “CENEVRE SONUÇSUZ NOKTALANDI”
Suriye’deki savaşa çözüm amaçlı gerçekleşen Cenevre konferansından sonuç alınamaması ve
10 Şubat’ta yeniden toplanma kararı çıkması geçen haftanın bir numaralı gündem maddesi
oldu.Doların rekor seviyeye ulaşmasının ardından yapılan müdahale, 356 haberle geçen
haftanın ikinci sıradaki gündemiydi.Dış ticaret açığının 2013 yılını, 2012'ye göre yüzde 18,7
artışla tamamlaması ile ilgili olarak basında 261 haber yer aldı. Haftanın dördüncü gündem
maddesi ise Türkiye Đstatistik Kurumu’nun, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
sonuçlarını açıklaması ve Türkiye nüfusunun 76 Milyon 667 bin kişi olması olarak
kaydedildi. Geçen haftanın en çok konuşulan beşinci sıradaki gündem konusu

ise Fethullah Gülen’in 16 yıl aradan sonra ilk televizyon röportajını Đngiliz yayıncılık
kuruluşu BBC'ye vermesi oldu.
HAFTANIN SĐYASETÇĐSĐ “RECEP TAYYĐP ERDOĞAN”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 8.346 haberle haftanın en çok haber olan siyasetçisi
oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu1022 haberle 2.sırada yer aldı. MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli634 haberle 3. sıraya, Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
AdayıMustafa Sarıgül 634 haberle 4.sıraya yerleşti. Başbakan YardımcısıBülent Arınçise 601
haber yansımasıyla PRNet “Haftanın En’leri” listesinin siyasetçiler bölümüne son sırasından
giriş yaptı.
HAFTANIN ÜNLÜSÜ “ATA DEMĐRER”
Eyvah Eyvah filminin 3. serisi ile izleyici karşısına çıkan Ata Demirer toplamda 219 habere
konu oldu. Geçirdiği hastalık sonrası durumunda iyileşme olan Nejat Đşler, 174 haberle ikinci
olurken,
onu
152
haberle Demet Akbağ takip
etti. Özge
Borak, 141
haberle PRNet En’ler listesine 4. sıradan giriş yaptı. Haftalardır listenin birincisi olan Cem
Yılmaz ise 133 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı.
HAFTANIN SPOR ADAMI “ROBERTO MANCINI ”
Ara transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray’ın Teknik Direktörü RobertoMancini 592
haberle spor gündeminin ilk sırasına yerleşti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 430
haberle ikinci, 370 haberle Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim üçüncü sırada yer
aldı.Şike davası ile ilgili yansımaların devam ettiği bu haftada Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Aziz Yıldırım357 haberle listeye dördüncü sıradan giriş yaptı. Hafta sonu Olağanüstü
Divan Kurulu’nda kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret
Orman ise 245 haberle beşinci sırada yer aldı.
HAFTANIN SPORCUSU “EMMANUEL EMENĐKE”
Geçtiğimiz hafta Torku Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli EmmanuelEmenike 447
haberle haftanın en çok konuşulan futbolcusu oldu. Her hafta gündemde kalmayı başaran
Galatasaray’ın Afrikalı golcüsü DidierDrogba 360 haberle ikinci sırada yer aldı. Đspanya’ya
transfer olan NordinAmrabatüçüncü, Beşiktaşlı Hugo Almeida dördüncü sırada yer aldı. Son
haftalarda performansı ile göz dolduran Galatasaray’ın başarılı orta saha
oyuncusu FelipeMelo PRNet “Haftanın En’leri” listesinin sporcular bölümüne son sırasından
giriş yaptı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5645.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı
Kayseri Valiliği Đl Özel Đdaresi tarafından Kayseri’de amatör olarak spor yapan kulüplere
malzeme yardım töreninde konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Bütün gençlerimizin
zamanlarından bir kısmını gerek amatör olarak gerek profesyonel...
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Kayseri Valiliği Đl Özel Đdaresi tarafından Kayseri’de amatör olarak spor yapan kulüplere
malzeme yardım töreninde konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Bütün gençlerimizin
zamanlarından bir kısmını gerek amatör olarak gerek profesyonel olarak mutlaka spora
ayırmalarını teşvik ediyoruz” dedi.Kadir Has Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu’nda
yapılan malzeme yardımı töreni, saygı duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, gençlerin
fiziksel ve ruhsal gelişimi için spor yapmaları gerektiğini söyledi. Düzgün, “Aralık ayında
yine bu salonda amatör spor kulüplerimize, futbol kulüplerimize destekte bulunmuştuk. Ama
spor deyince akla futbol gelmiyor. Futbol hepimizin hayatında ilgilendiği, gerek oyunca
olarak gerek taraftar olarak desteklediği en önemli spor dallarından birisidir. Ama
gençlerimizin futbolla ilgilenme, o sporu yapma gibi imkanları yok. Onun dışında da
sizlerinde aralarınızda bulunan arkadaşlarınız gibi hentbol, futbol, masa tenisi, yüzme gibi
değişik salon sporları da var. Bu nedenle salon sporlarının desteklenmesi amacıyla bugün
Aralık ayında yapmış olduğumuz o eksikliği gidererek, salon sporu yapan kulüplerimize bu
destekte bulunmayı faydalı gördük. Spor gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından
son derece önemlidir. Hem fiziksel gelişimlerinin en iyi sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi hem
de gençlik çağlarında ruhsal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde gelişimi bakımından bütün
gençlerimizin zamanlarından bir kısmını gerek amatör olarak gerek profesyonel olarak
mutlaka spora ayırmalarını teşvik ediyoruz” dedi.Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor il
Müdürü Murat Eskici de, “Đlimizin mahalli ve federasyon faaliyetlerinde, ülkemizin uluslar
arası müsabakalarda sevgi, saygı, ahlak ve milli duygular çerçevesinde temsil ettiğinize
inancımızı sonsuzdur. Çizdiğiniz doğru rotayı hiç yitirmemenizi temenni eder, verilecek
malzemelerin bundan sonraki spor hayatınızda başarılar getirmesini temenni ederim”
dedi.Tören, hatıra fotoğrafı çekinmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5646.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Başkan Özhaseki Özvatan'da Coşkuyla
Karşılandı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe, belde ve köyler için milat olarak
gördüğü yeni Büyükşehir Kanununu ve bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilçelerde
gerçekleştireceği proje ve yatırımları anlatmaya devam ediyor....
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe, belde ve köyler için milat olarak
gördüğü yeni Büyükşehir Kanununu ve bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ilçelerde
gerçekleştireceği proje ve yatırımları anlatmaya devam ediyor. Başkan Özhaseki'nin bu
seferki durağı Özvatan oldu.AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Büyükşehir Belediyesi
yöneticileriyle birlikte Özvatan'a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Kermelik köyü girişinde Đlçe Başkanı Nurettin Almak, Belediye Başkanı Nihat Çiftci, AK
Parti Özvatan Belediye Başkan Adayı Nasip Aksoy ve kalabalık bir vatandaş topluluğu
tarafından karşılandı. 'Efsane Başkan Haseki, Özvatan Kalkınsın Şimdi' pankart ve
sloganlarıyla karşılandı. Başkan Özhaseki, sevgi gösterileri arasında vatandaşlarla selamlaştı
ve sohbet etti.Başkan Özhaseki daha sonra kalp ameliyatı geçiren Mehmet Sezer'i ziyaret
ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu ve ardından geçtiğimiz günlerde hayatını
kaybeden Hüseyin Karaahmet'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.Đlçedeki temas ve
gezilerinin ardından "Özvatan Büyükşehir ile Buluşuyor" toplantısına katılan Başkan Mehmet
Özhaseki, ilçe, belde ve köylerde hızlı bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını ifade ederek,
"Önce altyapı ve gecekondulaşmadan başlayarak şehrimize çok büyük yatırımlar kazandırdık.
Şimdi sıra ilçelerimize geldi. Şimdiye kadar kanunen buralara yatırım yapma, hizmet getirme
yetkimiz olmadığı için elimiz kolumuz bağlıydı. 30 Mart seçimleriyle birlikte bu konuda
önümüz açılıyor ve buralara hizmet getirme, yatırım yapma fırsatımız doğuyor" diye
konuştu.Kayseri'ye yapılan yatırım ve hizmetleri anlattığı sunumun ardından Özvatan'da
gerçekleştirmeyi planladığı proje ve yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Özhaseki,
eldeki verilere göre ilçenin sürekli geriye gittiğine dikkat çekerek, "Bu geriye gidişi
durdurmak için ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi ve ayrıca geleceğe
taşıyacak yatırımların kazandırılması gerekiyor. Bölgede ilk olarak su, kanal ve arıtma tesisi
gibi altyapı yatırımlarını bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Bu yaz itibariyle bunların
yapımına başlarız. Su bedeli konusunda kafalarda soru işaretleri var. Seçimlerle birlikte içme
suyu hizmeti bize geçiyor ve tüm köylere suyu 22 kuruştan vereceğiz. Sulamadan ve terfiden
doğan elektrik borçlarını da biz üstleneceğiz. Yolları elden geçirerek ilçelerimizi ve
köylerimizi çamurdan kurtaracağız. Bölgedeki jeotermal, kale ve tarihi cami gibi turizm
değerlerini öne çıkartacağız. Sosyal tesisler ve kültür merkezi ile hem gençlerin hem de ev

hanımlarının vakitlerini daha iyi değerlendirmeleri ve birer meslek sahibi olmalarını
sağlayacağız. Kurtderesi ve Çağşak'ta mesire alanı yaparak hafta sonları insanlarımızın
vakitlerini nezih bir ortamda geçirmelerine imkan sağlarken yol üstüne yapılacak dükkanlarla
da yöresel ürün ve lezzetlerin satışına imkan vereceğiz. Doğalgaz'ın ilçeye gelmesi hususunda
da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Ulaşım konusunda ise kısa vadede fiyatta
iyileştirme ve araçların şehir içinde ring yapması gibi iki konuyu hayata geçirmeyi
planlıyoruz" diye konuştu.AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de yaptığı konuşmada Özvatan'ın
Nasip Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin hizmetleri ile çok daha
yaşanabilir bir yer olacağına dikkat çekti ve alacakları rekor oyla Özvatan'ın AK Partili
olduğunu herkese göstereceklerini söyledi.Programda konuşan AK Parti Özvatan Belediye
Başkan Adayı Nasip Aksoy da "Dünyaya örnek hizmetler ortaya koyarak Kayseri'yi cazibe
merkezi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki ile kolkola
vererek Özvatan'a en güzel hizmetleri kazandıracağız" dedi.Başkan Özhaseki toplantının
ardından yoğun sevgi gösterileri arasında ilçeden ayrıldı ve Küpeli beldesine giderek
ziyaretlerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5647.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mustafa Çelik'ten Vefa Toplantısı
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, ilçe teşkilatının eski başkan ve
üyelerini düzenlediği yemekte bir araya getirdi, fikir ve görüşlerini aldı.AK Parti Kocasinan
Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, AK Parti’nin kuruluşundan...

05 Şubat 2014 Çarşamba 16:08

AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, ilçe teşkilatının eski başkan ve
üyelerini düzenlediği yemekte bir araya getirdi, fikir ve görüşlerini aldı.AK Parti Kocasinan
Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, AK Parti’nin kuruluşundan bu zamana kadar
Kocasinan teşkilatında görev yapmış başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve
yönetim kurulu üyelerini yemekli toplantıda bir araya getirdi.Ak Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz, Mustafa Çelik’in başkan adaylığının hayırlı olması dileğiyle başladığı konuşmasında,
“Bize düşen bu seçimlerde rekor bir potansiyeli yakalamak. Buna olan inancımız sonsuz,
zaten bu amaçla buradayız. Đnşallah, 30 Mart bizim için, Mustafa Çelik Başkanımız ve
Kocasinan için düğün olacak” dedi.Arkadaşları için düzenlediği vefa toplantısında konuşan
Mustafa Çelik, “ilçe yönetimini kurduğumuzda arkadaşlarıma şunu söyledim: Sakın ola ki
siyaseti bir meslek olarak görmeyin, askerlik gibi düşünün, nöbetinizi tutup, bırakacağınız
saati ve günü bekleyin ki bırakmak sizin için kolay olsun. Eğer bir meslek gibi görürseniz,

işinizi, koltuğunuzu bırakıyormuş gibi zorlanırsınız demiştim. Çok şükür bütün arkadaşlarım
söylediğim gibi yaptı ve vakti geldiği zaman görevlerini yeni arkadaşlarına devretti.
Kayseri'ye ve Kocasinan'a yakışır hizmetler sunmak için gayret gösteriyoruz. 30 Mart
seçimlerinde hepimiz tam hız çalışacağız, Đnşallah amacımıza ve mutlu sona ulaşacağız” dedi.
AK Parti Kocasinan eski Đlçe Başkanı Hamdi Öksüzkaya da birlik ve beraberliğe vurgusu
yaptığı konuşmasında '30 Marta kadar tüm arkadaşlarımızla birlikte elimizden ne geliyorsa
yapacağız' diyerek Mustafa Çelik’e destek sözü verdi.Yıllar sonra vefalı bir toplantıyla
yeniden bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten eski ilçe yönetim kurulu üyeleri
de Mustafa Çelik’in başkan adaylığından memnun olduklarını belirterek 'Allah mahcup
etmesin. Mustafa Çelik’in her zaman yanında olacağız" diyerek destek sözü verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5648.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Yıldırım Beyazıt'ta Başkan Memduh
Büyükkılıç’a Yoğun Đlgi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte Yıldırım Beyazıt Pazar
yerinde esnaflar ve vatandaşlar ile sohbet etti. Vatandaşlar...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte Yıldırım Beyazıt Pazar
yerinde esnaflar ve vatandaşlar ile sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Büyükkılıç’a, yapılan
hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, son 10 yılda Yıldırım Beyazıt’ın çehresinin değiştiğini
söylediler.Hemşehrilerinin yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu ve 7’den 70’e herkes ile
sohbet ederek gönüllerini alan Melikgazi belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, halkı ile
bütünleşen, halkı ile iç içe, her zaman onların yanında olan ve sorunları ile dertlenen
sevinçleri ile keyiflenen bir yapıya sahibiz. Bu mahallemiz gönül insanlarının yoğun olduğu,
bizlere her zaman sahip çıkan bir anlayışla hareket eden hemşehrilerimizin yaşadığı bir
semtimiz.Yıldırım Beyazıt yapılan sosyal konutlar,çevre düzenlemeleri, yeni açılan yollar
,Kapalı pazar yeri,taşkın su koruma kanalı ve en önemlisi inşaatı tamamlanan ve yakın
zamanda açılışı yapılacak olan Çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisimiz ile
herkesin yaşamak istediği ender mahallelerinden birisi konumuna geldi.Pazar yerimiz 24 saat
izlenmekte, Pazar esnafımız ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarımız pazarın açık olduğu
günler ücretsiz internet hizmetimizden faydalanmakta, hem ücretsiz semt otoparkı,hem
kurban kesim yeri,hemde çocuklarımız için oyun alanı olarak çok fonksiyonlu şekilde hizmet

vermektedir. Tabii ki bu hizmetleri yaparken sizin dualarınızı aldık.Önümüzdeki dönemde
Yıldırım Beyazıtımız için çok önemli projelerimiz var. Hepsini sizlerin de desteği ile tek tek
hayata geçireceğiz. Biz sizlerin hizmetkarıyız. Bize hizmet fırsatı verdiğiniz için sizlere
minnettarız. El ele gönül gönüle daha güzel bir Melikgazi için Đnanıyorum ki 30 Mart’ta
istikrardan yana sağ duyu ile hareket edecek, Đstikrar sürsün, Melikgazi büyüsün
diyeceksiniz” dedi.Beraberindeki heyet ile birlikte 2. Amatör Küme futbol liginde mücadele
eden Yıldırım Beyazıt Şafakspor antrenmanını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, teknik
heyet ve futbolcularla bir süre sohbet etti.Futbolcuların antrenman sahası talebinin de en kısa
sürede değerlendirilerek, yerine getirileceğinin müjdesini veren Belediye Başkanı Büyükkılıç,
"Biz gençlerimizi önemsiyor ve onların spor yapabilmelerine imkan sağlayacak yeni
yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Amatör sporu destekleyen ve her zaman destek olan
sporun ve sporcunun dostu bir belediye olarak, geleceğimiz olan siz gençlerimize güveniyor
ve destek olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5649.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mimarlar Odası Yönetimi Melikgazi’de
Mimarlar Odası Yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a
makamında nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni dönemde yapılacak ortak projeler hakkında
görüş alışverişinde bulundular.Ziyarete Oda Başkanı Eda Velibaşoğlu,yönetim...
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Mimarlar Odası Yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a
makamında nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni dönemde yapılacak ortak projeler hakkında
görüş alışverişinde bulundular.Ziyarete Oda Başkanı Eda Velibaşoğlu,yönetim kurulu üyeleri
Güntülü Gündoğ, Ayşegül Kıdık, Bahadır Altınkaynak, Fatih Boydak,Gökhan Kazancı ve
Hakan Kılıç katıldı.Melikgazi Đlçesinin geliştiğini, büyüdüğünü ve bunu da planlı, modern
şehircilik ilkeleri ile gerçekleştirdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bunda meslek
odaların büyük katkısı ve desteği vardır. Melikgazi Belediyesi olarak Mimarlar Odası ile
adeta ortak çalışıyoruz. Çünkü tüm yapılar da mimarların imzası bulunmaktadır. Mesleki oda
ve belediye işbirliği sonucu örnek ve model bir Kayseri gelişmesi sağlanmıştır. Ayrıca çok
önemli bir konuma sahip Mimarlar Odasının başkanının da bir hanımefendi olmasından
dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyor,çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”dedi.Mimarlar Odası
Kayseri Şubesi Başkanı Eda Velibaşoğlu “geçmişten beri taktir ettiğimiz projeleri ile
şehrimize katkı sağlıyorsunuz. Uyum içerisinde bu zamana kadar birçok projeyi hayata
geçirdik.Bundan sonra da belediyelerle olan işbirliği ve koordinasyonumuzu
artırarak,Kayseri’nin daha estetik ve daha yaşanabilir bir kent olabilmesi için projelerimizi
hayata geçireceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5650.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı'ya Kazakistantürkiye Dostluk Ve Đşbirliği Madalyası Verildi
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Abdulkadir Yuvalı, Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin
geliştirilmesine sağladığı katkılarından dolayı, “Kazakistan-Türkiye...
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Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Abdulkadir Yuvalı, Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin
geliştirilmesine sağladığı katkılarından dolayı, “Kazakistan-Türkiye Dostluk ve Đşbirliğini
Geliştirme” madalyası ile ödüllendirildi.Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı'ya madalyası, Ankara'da
Kazakistan Büyük Elçiliği'nde düzenlenen törende, Kazakistan - Türkiye Đşbirliği Konseyi
Başkanı Canseyit Tüymebayev tarafından takdim edildi.Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı 1999 2004 yılları arasında Kazakistan'da Türk - Kazak Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi
Üniversitesi'nde Türk Tarafı Eş Rektörü / Rektör Vekili olarak görev yapmış, 2004 yılında
Türkiye'ye dönerek Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı olarak göreve başladı. Prof.
Dr. Yuvalı, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda Türk Dünyası ile ilişkilerini sürdürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5651.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ersem Fotoğraf Kursiyerleri Fotoğraf Sergisi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) bünyesinde düzenlenen
fotoğraf kurslarına katılan kursiyerler, yaptıkları çalışmaları Forum Kayseri AVM'de
sergileyecekler.7 Şubat 2014 tarihinde saat 18.00’de Forum Kayseri AVM...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) bünyesinde düzenlenen
fotoğraf kurslarına katılan kursiyerler, yaptıkları çalışmaları Forum Kayseri AVM'de
sergileyecekler.7 Şubat 2014 tarihinde saat 18.00’de Forum Kayseri AVM açılacak sergide,
28 kursiyerinin 70 fotoğrafı yer alacak. ERSEM bünyesinde uygulamalı fotoğraf olarak
sürdürülen fotoğraf kursuna katılan kursiyerler, Kayseri'nin doğal, tarihi ve kültürel mekanları
fotoğraflayarak, bir anlamda da Kayseri’nin fotoğraf arşivini oluşturmaya çalışıyorlar.
Kursiyerlere ait fotoğraflar, Kapuzbaşı, Sultansazlığı, Soğanlı, Erdemli, Gesi, Germir,
Mancısın ve Palas gölü gibi doğal ve tarihi güzellikleri bulunan bölgelere düzenlenen geziler
sırasında çekildi. Yoğun ilgi gören geziler aynı zamanda Kayseri için bir fotoğraf arşivi
niteliği taşıyor.Kursiyerler fotoğraflarını “Fotoğraf Gezginleri” adı altında Facebook sosyal
paylaşım sitesinde yayınlayarak, geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyor. ERSEM Kurs
Koordinatörü Uzman Nihat Karakaya, “Temel fotoğraf eğitimini tamamlayan kursiyerlerin
çalışmaları, daha sonra Belgesel Fotoğraf atölyesine dönüşecektir” dedi.Karakaya, Şubat ayı
içerisinde yeni dönem temel fotoğraf kursunun başlayacağını söyledi. Karakaya bu dönemde
Erciyes dağı ve kayak sporunu konu alan çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5652.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Binalarda Mimar Ve Mühendis Đşbirliği Önemli
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, binanın sağlam ve estetik olması için mimar ve
mühendis işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.Mimarlar Odası Başkanlığına seçilen Eda
Velibaşoğlu, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, binanın sağlam ve estetik olması için mimar ve
mühendis işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.Mimarlar Odası Başkanlığına seçilen Eda
Velibaşoğlu, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Bekir Yıldız’ı makamında ziyaret
ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.Başkan Bekir Yıldız, ”Güvenli, kullanılabilir ve estetik
olması için yapılara mühendislik sinmeli, mimar dokunmalıdır. Neticede mimar ve mühendis
eli değmelidir. Mimarlık ve mühendisliği; teknik, işi bilen insanların elinin binaya değmesi
olarak değerlendiriyorum. Yaşanan mekanlara bir karakter, anlam ve kişilik katabilmek için
mimar ve mühendisin uyumu çok önemlidir” dedi.Yapının sağlamlığı mühendis, estetiği de
mimar eseri olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,"Eğer yapılara mimar ve mühendisin
ortak eli değmezse sonuç işçinin bildiği kadar olur. Kocasinan Belediyesi teknik bir
belediyedir. Türkiye'de nüfusuna göre en çok teknik eleman istihdam eden bir belediyedir.
Ben de bir mühendisim beni de bir üyeniz olarak görün” şeklinde konuştu.12. dönem genel

kurullarını Ocak ayı içinde yaptıklarına dikkat çeken Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
Eda Velibaşoğlu da, ”Seçimlerimiz her 2 yılda bir yapılıyor. Yeni dönemde görevi biz
üstlendik. Layıkıyla 856 meslektaşımızın sözcüsü olmaya çalışacağız. Ayrıcalıklı, özgün,
anlamlı ve mimar dokunuşuna sahip güvenliği sağlanmış, estetik mekanlar kurmak için gayret
içindeyiz. Kocasinan Belediyesiyle mimarlarımız çok iyi bir uyum içinde çalışıyor,
Kocasinan'da hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5653.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mhp Belediye Başkan Adaylarından Stk
Ziyaretleri
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayları Organize Sanayi Bölgesinde
hizmet veren fabrikaları ve Sivil Toplum kuruluşlarını ziyaret etti.Milliyetçi Hareket Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Melikgazi Belediye...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayları Organize Sanayi Bölgesinde
hizmet veren fabrikaları ve Sivil Toplum kuruluşlarını ziyaret etti.Milliyetçi Hareket Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil
Karamete ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent Mete, Organize Sanayi Bölgesinde
hizmet veren Tek-Đş Traktör fabrikası, Makine Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasını
ziyaret etti
SUYA YAPILACAK ĐNDĐRĐMLE YILLIK PAZAR PARASI
Fabrika Yönetimi Kurulu Başkanı Mustafa Ergöz tarafından karşılanan Belediye Başkan
Adayları daha sonra fabrika çalışanları ile bir araya geldi. Fabrika çalışanlarına seslenen
Belediye Başkan Adayları, projeleri ile ilgili bilgi verdi. ''Allah'ın suyuna para mı verilir''
diyen belediyecilerin Kayseri’de suyun metreküpünü 2,5 liraya sattığını ifade eden Başkan
Adayları, göreve gelmeleri durumunda evlerde suyun metreküpünü 1 liraya, iş yerlerinde ise 2
liraya indireceklerini belirttiler. Suda yapılacak indirimin ev bütçesine 500 lira katkı
yapacağını belirten Başkan Adayları bu paranın yıllık Pazar parası olacağını söylediler.
Belediye Başkan Adayları Fabrika ziyaretinin ardından geçtiğimiz haftalarda yapılan genel
kurulla başkanlık görevine getirilen Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ersin Fener’i ziyaret
ettiler.Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine değinen Belediye Başkan Adayları, insan ve
hizmet odaklı oda ve derneklerin varlıklarını sürdürmesi gerektiğini, bu odalar ile işbirliği

içerisinde olacaklarını söyledi. Adayların sivil toplum kuruluşları ziyaretinin son durağı
Mimarlar odası oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5654.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Und, Türkiye’yi Göreve Çağırıyor
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Ergün Bilen, yaklaşık 10 gündür
Bulgar ve Türk kapılarının kapalı olduğunu belirterek ciddi sıkıntılar yaşadıklarını
söyledi.Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan...
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Ergün Bilen, yaklaşık 10 gündür
Bulgar ve Türk kapılarının kapalı olduğunu belirterek ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Ergün Bilen, “Uluslararası
Nakliyeciler Derneği'nin son 1 yıla dayanan sıkıntıları var. Aslında bu olay artık Uluslararası
Nakliyeciler Derneği meselesinden de çıktı, bu olay şu anda Türkiye’nin meselesi oldu.
Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte son 6 aydır yoğun çabalar harcamaktayız. Hatta 6 ay önce
Kapıkule’de, Đpsala’da geçişlerde 15-20 kilometrelere varan kuyruklar olmuştu. Bu, tamamen
Bulgar hükümetinin ve 2 tane Bulgar nakliyecisinin kendi çıkarları doğrultusunda yaptığı
hareketlerden dolayıdır. Türk nakliyecisinin ve ihracatçının yaşadığı sıkıntılar neler?
Tamamen Bulgar politikasından kaynaklanan, Bulgar makamlarının orada bulunun 2 tane özel
şirketin kendi aralarındaki anlaşmasından kaynaklanan bir şeydir. Bunlar Avrupa Birliğine
taşımaları engellemek açısından keyfi olarak kendi çıkarları doğrultusunda kanunsuz
uygulamalar yapmaktadır. Bu da Türk nakliyecileri ciddi anlamda sıkıntıya sokmuştur. Bu
Türk ihracatına ve sanayisine vurulan bir darbedir” diye konuştu."Türk TIR’larının
Bulgaristan’a giriş ve çıkışları kapatılmış durumda" diyen Bilen, “Oradaki kapılar kapatılmış
durumda. Neden kaynaklanıyor? Bulgar makamları ile Türk makamlarının görüşmesinde
normalde 150 bin kotamız olan geçiş belgesi sayısını şu anda Bulgar hükümeti önce 5 bin
geçiş belgesine, sonra biraz sıkıştıklarında 10 bin geçiş belgesine çıkardı. Bu belgeler hem
ihracatçıya hem sanayiciye hem de nakliyeci olan bizlere yetersiz. Şu anda Avrupa Birliği
nezrinde yapılan taşımalarda Bulgar hükümeti Türk TIR’larını engelleyemez. Bu yasalara
uygun değil. Bunlar büyük bir suçtur. Bu konuda Bakanlığımız bize ciddi manada destek
veriyor ancak Türk ve Bulgar tarafı kapılar kapalı durumda. Burada Bulgaristan hükümeti suç
işlemektedir” şeklinde konuştu.Türk nakliyecisinin çeşitli problemler yaşadığını belirten
Bilen, “Türk nakliyecisi olarak Bulgaristan’a geçiyorsun para ödüyorsun, Romanya’ya
geçiyorsun para ödüyorsun, Macaristan’a geçiyorsun para ödüyorsun. Şu anda Avrupa’nın en
yeni filosu Türkiye’de var. Türkiye’de Avrupa’nın TIR filosundan daha geniş bir filoya
sahibiz. Şimdi Avusturya ne yaptı? ‘Avrupa Birliği'ne üye değilsiniz, trene bineceksiniz’

diyor. Biz şu an Bulgar TIR’ları ile baş edemiyoruz. Bulgaristan TIR’ları Türkiye’ye boş
geliyor. Türk mallarını alıp ülkelere götürüyor. Avrupa Birliği üyesi olduğu için Bulgaristan’a
para ödemiyor, Romanya’ya para ödemiyor, Macaristan’a para ödemiyor, Avusturya’ya para
ödemiyor. Kafadan Türk nakliyecisinden bin, bin 500 euro bir adım önde işe başlıyor. Biz
Avrupa Birliği üyesi olan bir ülke değiliz. Bunlarla da mücadele ediyoruz. Türk nakliyecisi
bunu da başarıyor ama Bulgaristan hükümeti bize burada dayatmalar uyguluyor” ifadelerini
kullandı.Bulgaristan'ın haksız rekabet içine girmeye çalıştığına değinen Bilen, “Diyoruz ki,
Avrupa Birliği çerçevesinde uluslararası taşıma konusunda bizim hakkımız olan kotayı ve
belgeyi kendilerine de veriyoruz. Bu belgeyi vermemize rağmen bu belgelerle yetinmiyorlar.
Bulgaristan TIR’larının menfaati olduğu için orada bulunan 2 nakliye şirketi var. Bunlar aşırı
derecede büyüyor. 5 yıl içerisinde bin, bin 500 araçlara ulaştılar. Neden ulaştılar? Kendi
kafalarına göre kanunlar çıkarıyorlar, Türk nakliyecilerini zora sokuyorlar. Türk nakliyecilere
caydırma ve yıldırma politikası uyguluyorlar. Baktılar ki Türk ihracatı her geçen gün artıyor,
Türkiye’ye TIR’ları ile boş ve belgesiz girip Türk nakliyecinin elindeki yükleri alıp taşımak
istiyorlar. Biz de, ‘Belli geçiş kotaları vardır. Bu kuralları uyun’ diyoruz. ‘Sen bize Avrupa
Birliği yasalarına göre belgelerimizi ver. Biz de size aynı şekilde belgelerinizi verelim’
diyoruz. Bunlar kabul etmeyerek dayatmaya gitti. En son kapıların kapanması durumu bu
seviyeye getirdi. Ulaştırma Bakanlığımız ile bu konunun üzerine gidiyoruz. Kararlıyız ve bu
problemi aşacağız” diye konuştu."Bu sadece uluslararası nakliyecilerin problemi değil" diyen
Bilen, “Bu Türkiye’nin, Türk ihracatının, Türk ekonomisinin meselesi. Bu konuda ciddi
problemler yaşıyoruz. Bu son 10 günlük bir mesele olduğu için ihracatçıların fazla sesi
çıkmıyor. Bu 10-15 gün sonra çıkacak. Şu anda taşımalar yapılamıyor. Araçlar yollarda kaldı
ama biz burada ne kadar zarar görürsek görelim bu konuyu aşmak istiyoruz. Ulaştırma
Bakanlığımıza da söyledik, gerekirse kapılarımızı açmayalım. Bunun bedeli neyse biz
çekelim. Burada ben sivil toplum örgütlerini, TOBB’u, MÜSĐAD’I, TÜSĐAD’I, TĐM’i
özellikle göreve çağırıyorum. Bunun dışında bölgelerimizde ihracat yapan sanayi ve ticaret
Odalarını göreve çağırıyoruz. Birlik ve beraberlik sağlamamız gerekir” şeklinde konuştu.
Sadece nakliyecilerin değil, Türkiye’nin ülke olarak çok ciddi kayıplarının olduğunu ifade
eden Bilen, “Đhracatçı ne yapsın? Almanya’ya giden malının 4-5 günü var. Bu araçlar 10
gündür kapılarda sürünüyor. Avrupa’ya her geçen gün ihracatımız artıyor. Türkiye’nin
ekonomisi gelişiyor. Başbakanımız 2023 yılında 500 milyar dolar hedef koydu. Bu hedefi kim
yapacak? Bunu nakliyeci taşıyacak. Biz hizmet etmek ve ekonomimize katkı sağlamak
istiyoruz. Sanayicinin ve ihracatçının bizimle birlikte önü tıkanıyor. Bu konu ülke meselesi.
Bunu acilen çözmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5655.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri Erciyesspor - Çaykur Rizespor Maç
Bileti 3 Tl
Kayseri Erciyesspor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları açıklandı.Kayseri Erciyesspor
Kulübü tarafından bilet fiyatları konusunda şu açıklama yapıldı:“08.02.2014 Cumartesi Günü
saat 16.00’ da oynayacak olduğumuz K.ERCĐYESSPOR-ÇAYKUR...
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Kayseri Erciyesspor-Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları açıklandı.
Kayseri Erciyesspor Kulübü tarafından bilet fiyatları konusunda şu açıklama yapıldı:
“08.02.2014 Cumartesi Günü saat 16.00’ da oynayacak olduğumuz K.ERCĐYESSPORÇAYKUR RĐZESPOR A.Ş karşılaşmasında Yönetim Kurulumuz Müsabaka bilet fiyatlarını
aşağıdaki gibi belirlemiştir.
Kuzey Kale Arkası: 3.00 TL
(Alt ve Üst Tribünler)
Doğu Tribünü : 5.00 TL
(Alt ve Üst Tribünler)
Batı Tribünü : 5.00 TL
(Alt ve Üst Tribünler)
Balkon ve VIP : 10.00 TL”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5656.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin müptelası
olduğu Candy Crush, bugüne kadar 150 milyon
kez oynandı ve 500 milyon kez bilgisayarlara
indi. Ve günde bu oyuna 4,5 saatimizi
ayırıyoruz.
06 Şubat 2014 Perşembe 10:35

Soysal medyanın vazgeçilmez oyunu Candy Crush, gençliğimizi ve zamanımızı tehdit ediyor
ve bu tehlikeden birçoğu habersiz. Yılda ortalama 6 saat kitap okuyorken, günde 5 saat
televizyon izliyoruz. Candy Crush oyununa ise sosyal medya da 4,5 saat vakit
ayırıyoruz. Sosyal medya da popüler bir oyun haline gelen ve 2012 yılından bu yana 150

milyondan fazla sosyal medya kullanıcısına ulaşan Candy Crush oyunu en değerli
vakitlerimizi çalıyor. Özellikle lise ve üniversite öğrencileri arasında yaygın olan Candy
Crush tutkunluğu “Gençler bütün gün ne yapıyor, hangi ara ders çalışıyor?” sorusunu akıllara
getiriyor. Günde ortalama 8 saat uyuyan, 5 saat televizyon izleyen, 4-5 saat arasında Candy
Crush oynayanların işlerine, derslerine ve sosyal faaliyetlere vakit ayırması ise mümkün
dahili dışında kalıyor. Uzamanlar vaktimizin büyük kısmını bilgisayar ve telefon başından
geçirenlerin ciddi bir zaman sorunu ile karşı karşıya olduğu söylüyor. Kontrol edilmesinin
bile zor oldu bu oyun artık herkes de mevcut hale gelen akıllı telefonlar ile zamanı ve sınırları
aşan bir hale geliyor.
Facebook’ta tehlike saçıyor
Facebook kullanıcılarının yoğun bir şekilde kullandıkları oyun. Başta gençler olmak üzere
yetişkinleri de tehdit ediyor. Đngiltere’de oyun araştırmacılarının raporlarına göre Candy
Crush’ın küçük yaşta bağımlısı haline geldikleri bu oyundan sonra kumar ve kötü
alışkanlıklara sebebiyet vereceğini doğruluyor. Đngiltere’de ki araştırmacılar Candy Crush
benzeri online oyunların çocukları kumar bağımlılığına ittiği konusunda uyarıda bulundu.
Konuyla ilgili hazırlanan raporda para içermese bile bu tip oyunların, çocuklar ve gençlerde
uzun vadede büyük problemlere neden olabileceğini söyledi. Đngiliz Times gazetesi ne
konuşan Đngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi Uluslararası Oyun Araştırmaları
Merkezi Başkanı Mark Griffiths “Đnternette para kullanmadan kumar benzeri oyunlar
oynamak kumar bağımlılığına giden yolda ilk adım olarak görülebilir. Bu tip oyunlarda
kazanan kişiler 'Ya parasına oynasaydım' diye düşünmeye başlar” dedi.
Kumar alışkanlığını tetikliyor
Akıllı telefonlarda ve tabletlerde bulunan bu oyun, gençlerde kumar alışkanlığının oluşmasına
zemin hazırlıyor. Kaybetmek istemeyenler oynamış oldukları bölümü geçene kadar oyunu
bırakmıyor. Geçtiklerinde ise en az 2-3 saatleri bu oyun için harcamış oluyorlar. Nottingham
Trent Üniversitesi Uluslararası Oyun Araştırmaları Merkezi Başkanı Mark Griffiths daha
sonra şunları söyledi. “Candy Crush çikolataya benzetilebilir. Bir kutu çikolatayı elinize
aldığınızda bir parça yiyeceğim dersiniz ancak tüm kutuyu bitirmeden duramazsınız. Candy
Crush oynarken de 15 dakika oynayacağım dersiniz ancak 4.5 saat oyunun başından
kalkamazsınız.”
Oyuncunun hakkı bittikçe oyundan vazgeçmiyor
Candy Crash’ın belirli kurallara var. “Şeker Kırma” anlamına gelen oyun da amaç; oyun
çerçevesi içindeki farklı renk ve gruptaki nesnelerden benzer olanları en az üçerli olacak
şekilde yan yana zincirler haline getirmek ve bunları patlatarak puan kazanmaktır.
Oluşturulan zincir ya da gruplar ne kadar çok aynı öğeden içerirse alınan puan da o kadar
yüksek olur. Oyuncu nesneleri yan yana getirebilmek için nesneleri her seferinde bir kez sağa
sola ya da yukarı aşağı hareket ettirebilir. Oyun belli bir zamanda belli bir skora ulaşma
hedefini içerir. Oyuncu verilen sürede level için istenen puana ulaşmalıdır. Hamleler sonucu
yeni gruplar oluşturamaz ve oyunu ilerletemezse oyuncu bölümü geçememiş olur.
Oyun popüler olunca bölümler eklendi
Oyun ilk çıktığında 15 aşamadan yani level’dan oluşuyordu. Oyun ilgi gördükçe yeni leveller
eklendi. Beklenenin üzerinde bir kitleye ulaşınca oyunun geliştirici firması King yeni
hamleler başlattı. Candy Crush şu an Facebook’da 380, akıllı telefonlarda ise 335 level’dan
oluşuyor. Oyun içieridinde bulunan farklı renk ve isimdeki şeker ile oyun daha da heyecan
verici hale getiriliyor. Mesela Candy Crush’ta çizgili şeker, wrapper şeker, renk bombası,
jelly fish gibi farklı türde şekerler var. Bunları çeşitli şekillerde kombine edilip kullanılıyor.

Örneğin iki çizgili şekerleri yer değiştirildiği zaman bir dikey sütun ve yatay satır siliniyor.
Bir çizgili şeker ve herhangi bir renk sarma şeker yer değiştirildiğinde bir dev çizgili şeker
oluşturuluyor. Bununla yatay 3 satır ve dikey 3 sütundaki bütün şekerler patlatılabiliyor.
Oynayan zorluklarından şikâyet ediyor
Yeni bölümlerin eklenmesi ile şikâyetlerini arttıran kişiler bölümleri geçmede zorlanıyor.
Zorlandıkça’ da tekrar o bölümü geçmek için uzun bir süre oyunun başında kalmaları
gerekiyor. Bu şikâyetlere karşılık oyunun geliştiricisi Sebastian Knutsson, oyunu oynayanlar
gibi düşünmüyor. King isimli şirketi olan Sebastian Knutsson’ın, 92 milyon kullanıcısı
bulunuyor ve günde ortama 1 milyar kişi bu oyunun oynuyor. Ayrıca Barcelona, Bükreş,
Berlin, Londra, Malmö, Stockholm, San Francisco, Malta, ve Kore gibi ülkelerde oyun
geliştirme ofisleri bulunuyor.Sistemin geliştiricisi Sebastian Knutsson zor olduğunun
düşündükleri oyunu kendileri zorlaştırmadıklarını söylüyor. Kolay geçilen bölümlerle oyunun
sonuna gidilirse de keyif ve tat vermeyeceğinde yana. Öte yandan bölüm geçemeyen oyuncu
kısa bir aradan sonra tekrar oyuna dönüyor ve böylece oyundan bıkmamış oluyor.
Türk sosyal yapısına pekte uygun bir icat değil bu. En değerli vaktimizin modern bir hırsızı.
Böyle bir oyunun başında olmak eğlenceli olsa bile, yetişkinler olarak kendimizi kontrol etsek
bile yeni yetişen gençleri bu sosyal ağlara hapsolmaktan kurtarmamız lazım. Tarihten,
gelenekten, edebiyattan yoksun bir milletin gençlerine en değerli zamanını, onları bu eğlence
popülaritesi içeride bozuk para gibi harcanmalarına müsamaha göstermemeliyiz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/kayseri/erciyes-acilis-coskusu-h5657.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

TÜRKĐYE ĐŞ ĐLANLARI
Türkiye Đş Đlanları ile iş bulmak münkün ama herkese istediği pozisyonda iş bulmak zor.
Teknolojik ve sanayi hamleleri büyüdükçe sektörlerde çalışacak elemana da ihtiyaç artıyor.
Bu sebeple Türkiye’de işsizlik rakamları geçtiğimiz yıllara oranla sürekli azalma eğilimi
gösteriyor. Bunun sebebi olarak ta ĐŞKUR’un işverenlere ve işsizlere yönelik sağladığı
hizmetler başta gelmekte.

06 Şubat 2014 Perşembe 11:56

Đnternet uygulamalarının artmasıyla birlikte ve daha işlevsel hale gelmesiyle birlikte artık
işverenler istihdam ihtiyacını çok kısa sürede karşılar duruma geliyor. Đşverenler bu
bakımdan ĐŞKUR ve Özel Đstihdam Büroları kanalıyla yayınladıkları iş ilanlarına aynı gün
başvuru almaya başlamakta ve hatta istihdam ihtiyacını karşılamaktadır.
Bu kapsamda; kitlelere kolaylıkla ulaşılabilecek, iş ve iş veren ihtiyacına yanıt verecek ,
Erciyes TEKNOPARK bünyesinde bir ArGE projesi olarak geliştirilen LesCARD sisteminde
iş arayanların çalışmak istediği bölgelerdeki tüm ilanlara tek noktadan erişebilecekleri bir
sistem geliştiriyor. Aşağıda, şehirlere göre iş ilanlarını bulabileceğiniz sayfalarda başta

ĐŞKUR olmak üzere Yenibiris.com, ElemanOnline.com.tr, isbul.net ve globalcv.com olmak
üzere bir çok ulusal kariyer sitesinde yayınlan açık iş pozisyonlarına erişebilme imkanı
sağlıyor.Yine Türkiye’de bir ilk olarak geliştirilen ve LesCARD’ın kullanıma sunduğu bir
arayüz sayesinde yerel gazeteler firmalardan aldıkları iş ilanlarını LesCARD sisteminde
yayınlayarak ilanların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadırlar. Daima ilklere imza
atan ve teknolojinin takipçisi olan gazeteniz Kayseri Gündem olarak, geliştirilen bu sistemin
ilk kullanıcısı olmanın gururunu taşımaktayız.LesCARD Đş Đlanları Sistemine takip eden
bağlantı ile ulaşabilirsiniz, Türkiye Đş Đlanları.
•
Ankara Đş Đlanları
•
Adana Đş Đlanları
•
Đzmir Đş Đlanları
•
Đstanbul Đş Đlanları
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5658.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Palancıoğlu: farklı bir siyasetçi olacağız
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu "Farklı bir siyaset izleyip, Farklı
bir siyasetçi olacağız. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik, vermeyeceğiz’’ dedi.
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu "Farklı bir siyaset izleyip, Farklı
bir siyasetçi olacağız. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik, vermeyeceğiz’’ dedi.
Yoğun bir programla Yaklaşan yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti Talas Belediye
Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Akçakaya, Reşadiye ve Endürlük mahallelerini ziyaret
etti. Ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan Palancıoğlu, mahalle
sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinleyerek projelerini paylaştı. Mahalle ziyaretlerinin
ardından iki ayrı apartman toplantısına katılan Palancıoğlu, "Farklı bir siyaset izleyip, Farklı
bir siyasetçi olacağız. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik, vermeyeceğiz" dedi.
Farklı insanlar farklı hedefler koyabilirler bizim tek hedefimiz var bize yakışacak şekilde
hizmet etmektir diyen Palancıoğlu, "Sadece Talas için çalışan bir başkan olmayacağız.
Ülkesinin meselelerini dert edinen, çözüm arayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Üreten,
Tasarruf eden bir belediye olacağız. Uçuk kaçık vaatler ile yapamayacağımız sözlerle sizleri
kandırma peşinde değiliz" diye konuştu.Palancıoğlu, "Bir insanı mutlu eden şey başka
insanları mutlu edecek işler yapmaktır. Bizim sevdamız koltuk sevdası değil, bizim derdimiz
bize tanınan süre zarfında ismimize yakışır şekilde hizmet ederek dua almak. Eğer
Palancıoğlu başkan ise etrafında yanlış işler yapan kamunun malında gözü olan kişiler
barınamazlar, barındırmayız. Bu güne kadar yanlış bir iş yapmadık, Allah bundan sonrada

yaptırmasın."Bugüne kadar birçok başarıyla imza attıklarını belirten Palancıoğlu, "Đnşallah bu
yarışı da çok açık ara önde tamamlayarak, hizmet bayrağını devralacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5659.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Melikgazi Kaymakamlığı Personeline Hizmet
Đçi Eğitimi
Melikgazi Kaymakamlığı ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ortaklığında
düzenlenen "Đnternet Tabanlı Haber Hazırlama ve Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi " konulu
proje çerçevesinde personellere eğitim
semineri veriliyor.

06 Şubat 2014 Perşembe 12:43

Melikgazi Kaymakamlığı ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ortaklığında
düzenlenen "Đnternet Tabanlı Haber Hazırlama ve Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi " konulu
proje çerçevesinde personellere eğitim semineri veriliyor.Melikgazi Kaymakamlığı ve ORAN
ortaklığında düzenlenen eğitim seminerinin açılışı Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve
ORAN Genel Sekreteri Fatih Gavgacı’nın konuşması ile başladı.Melikgazi Kaymakamı
Erkaya Yırık, verilen eğitimin çok faydalı olacağına inandığını belirtti.Proje çerçevesinde
katılımcılara, haber ve metin yazarlığı, dil bilgisi ve anlatım bozuklukları, haber metni yazma
teknikleri, planlı ve etkili yazma, resmi yazışma kuralları ve haber fotoğrafçılığı konularında
bilgiler verildi.Melikgazi Kaymakamlığı personeli ve ilçelerden gelen 32 personelin katıldığı
ve 4 gün süren seminer, yarın gerçekleştirilecek olan oturum ile son bulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5660.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kto'dan Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Daha
Kayseri Ticaret Odası, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Kayseri
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından talep edilen ‘cam fırını’, kısa sürede temin edilerek okul
yönetimine teslim edildi.
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Kayseri Ticaret Odası, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Kayseri
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından talep edilen ‘cam fırını’, kısa sürede temin edilerek okul
yönetimine teslim edildi.Yapılan hibe yardımına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, sosyal sorumluluk projelerine büyük
önem verdiklerini vurguladı.Hiçyılmaz, Kayseri olgunlaşma Enstitüsü’nün talep ettiği ‘cam
fırını’ konusunda da yönetim olarak hassas davrandıklarını belirtti. Hiçyılmaz, yaptıkları
yardım ile enstitü çalışmalarına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.Kayseri
Olgunlaşma Enstitüsü Okul Müdürü Nazende Büyükkatırcı ise Kayseri Ticaret Odası’nın
eğitim faaliyetlerine yapmış olduğu katkı sayesinde yaptıkları çalışmaları daha da üst
seviyelere taşıyacaklarını ifade etti.Büyükkatırcı, “KTO tarafından hibe edilen cam fırını
sayesinde; merdiven boşlukları, abajur, avize, duvar panoları, dekoratif süs eşyaları, magnet,
plaket yapılabilecektir. Yapılan yardımın, gelişmekte olan cam sektörüne ve okulumuzun
prestijine katkısı yadsınamaz. Bundan dolayı, Başkanımız Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim
kuruluna teşekkür ederiz” dedi.KTO tarafından hibe edilen ‘cam fırın’, enstitü binasında
belirlenen salonda kurularak öğrencilerin kullanımına sunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5661.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kültür-sanat Hız Kesmiyor
Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinliklerinde bu hafta Kültür Bakanlığı Ankara Devlet
Tiyatrosu ile Ünlü Sanatçı Coşkun Sabah sahne alacak.
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Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinliklerinde bu hafta Kültür Bakanlığı Ankara Devlet
Tiyatrosu ile Ünlü Sanatçı Coşkun Sabah sahne alacak.Kültür Bakanlığı Ankara Devlet
Tiyatrosu oyuncuları, "Mevlana Aşk ve Barış Çığlığı" adlı oyunu bugün (6 Şubat 2014
Perşembe) Kayseri'de sahneleyecek. Saat 19.30'da Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan
oyun, yarın da aynı saatte tekrarlanacak.Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri
kapsamında Şubat ayında Kayseri'ye gelecek olan dört ünlü sanatçıdan ilki Pazar günü
müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Udi Coşkun Sabah, 9 Şubat
Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde bir konser verecek. Konser saat
19.30'da başlayacak.Her iki etkinlik de ücretsiz olarak izlenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/-h5662.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayserispor, Elazığspor Maçı Hazırlıklarını
Sürdürüyor
Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Elazığspor
maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Kayserispor kulüp tesisleri'nde teknik direktör Domingos
Paciencia yönetiminde futbolcular antrenman yaptı. Antrenmanda...
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Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Elazığspor
maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Kayserispor kulüp tesisleri'nde teknik direktör Domingos
Paciencia yönetiminde futbolcular antrenman yaptı. Antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular
ısınma hareketlerinin ardından kısa alanda koşu koşu çalışması yaptılar. Antrenman sırasında
ise futbolcuların hayli neşeli olması dikkat çekti.Antrenmanda sol baldırında ağrı bulunan
Abdullah Durak ve Sinan Bakış, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5663.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Vali Düzgün “mülteci Ve Sığınmacılar Kabul Ve
Geri Gönderme Merkezi” Đnşaatında
Đncelemelerde Bulundu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, kentte yapımı devam eden “Mülteci ve Sığınmacılar Kabul ve
Geri Gönderme Merkezi” inşaatında incelemelerde bulunarak, ilgililerden gelinen noktaya
ilişkin bilgiler aldı.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, kentte yapımı devam eden “Mülteci ve Sığınmacılar Kabul ve
Geri Gönderme Merkezi” inşaatında incelemelerde bulunarak, ilgililerden gelinen noktaya
ilişkin bilgiler aldı.

Vali Düzgün, Kayseri - Sivas karayolu 26’ncı kilometre Gömeç Mevkii’nde yapımı devam
eden Mülteci ve Sığınmacılar Kabul ve Geri Gönderme Merkezi inşaatına gelişinde Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Emniyet Müdürü Mustafa
Aydın, Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan Eser ve yüklenici firma yöneticileri tarafından
karşılandı.Vali Düzgün’e ilk olarak şantiye binasında inşaatın Kontrol Amiri Đnşaat
Mühendisi Göral Büyüközer ve Kontrol Şefi Đnşaat Mühendisi Oğuzhan tarafından brifing
verildi. Daha sonra, beraberindeki heyetle birlikte 11 bin metrekare kapalı alanı bulunan
inşaatı gezen Vali Düzgün, merkezin konferans salonu, spor salonu ve çocuk oyun alanı gibi
bölümlerini de inceleyerek bilgiler aldı.Vali Düzgün, yaptığı incelemenin ardından, Mülteci
ve Sığınmacılar Kabul ve Geri Gönderme Merkezi inşaatının fiziki gerçekleşmesinin yüzde
90 seviyesine ulaştığını, mevsim şartlarına bağlı olarak en kısa sürede tamamlanıp hizmete
açılacağını ifade etti.Merkezin son derece modern bir şekilde, insani açıdan her türlü ihtiyaca
cevap verebilecek donanımda inşa edildiğini belirten Vali Düzgün, “750 yatak kapasiteli
merkezde erkekler, kadınlar, aileler ve engelliler için ayrı bölümler yer almaktadır. Çift blok
halinde toplamda 5 kattan oluşan merkezde çocuk oyun alanları, konferans salonları ve spor
salonları gibi sosyal etkinliklerin yapılabileceği alanlar da bulunmaktadır. Değişik nedenlerle
mağdur olmuş, mülteci ya da sığınmacı konumuna düşmüş insanlara, Türk
misafirperverliğinin en iyi şekilde gösterilebileceği sıcak bir yuva şeklinde inşa edilen
merkez, hava şartlarına bağlı olarak inşaatı tamamlandıktan sonra bu yıl içinde hizmete
girecektir.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5664.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ak Parti’den Đstifa Eden Meclis Üyesi Mhp’ye
Geçti
Yaklaşan Mahalli idareler seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saflarına katılım
her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Melikgazi ve Develi
programlarında bine yakın vatandaşın MHP saflarına katılmasının ardından,...
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Yaklaşan Mahalli idareler seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saflarına katılım
her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Melikgazi ve Develi
programlarında bine yakın vatandaşın MHP saflarına katılmasının ardından, Sivaslılar
Derneği eski Başkanı AK Parti Melikgazi Belediye Meclis üyesi Kahraman Avcı ve Sivas
Kızılöz Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldı.

Aktif siyaset yaşantısını Milliyetçi Hareket Partisi şemsiyesi altında yapacak olan Kahraman
Avcı’nın parti rozetini Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke taktı. Öte yandan Sivas
Kızılöz Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz da Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisinin vatandaşlar tarafından büyük teveccüh gördüğünü belirten Đl
Başkanı Mete Eke, hükümetin iç ve dış politikalarında yaptığı hata ve yanlış söylemlerin
duyarlı vatandaşlar tarafından takip edildiğini ve bu yanlışa ortak olmak istemeyen Türkiye
Sevdalılarının Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına katıldığı belirterek, “Milliyetçi Hareket
Partisi iktidara adım adım gelmektedir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5665.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kılıf Alana Telefon Bedava
Cep telefonu satıcıları, 1 Şubat'tan itibaren cep telefonunun kredi kartına taksitle satışının
yasaklanması üzerine ilginç yöntemlere başvurmaya hazırlanıyor.
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Cep telefonu satıcıları, 1 Şubat'tan itibaren cep telefonunun kredi kartına taksitle satışının
yasaklanması üzerine ilginç yöntemlere başvurmaya hazırlanıyor. Kayserili cep telefonu
satıcısı Đsmail Erzurum, "Telefon kılıfını taksitle 2 bin liraya satarım, o kılıfın telefonunu ise
hediye veririm" dedi.
Cep telefonunun kredi kartına taksitle satışının yasaklanmasını olumlu bulduğunu söyleyen
cep telefonu satıcısı Đsmail Erzurum, ''Bence süper oldu. Vatandaş büyük, yüksek miktarlı
telefonları taksitle alıyordu zaten. Kredi kartına taksitle satış yasaklanınca bu durumda
vatandaş ikinci el telefona yüklenecek. Biz, örneğin 2 bin TL’ye sıfır bir telefon sattığımızda
25 TL kar ediyorduk. Đkinci elde ise yüzde 100 kar var. Bu da bizim için daha güzel oldu.
Hatta buna ben bir çözüm buldum. Burada telefona karşı taksit imkanı bitti. Ben kılıf alana
telefon kampanyası yapacağım. Kılıfa taksit yapıyormuş gibi yapacağız. Telefon alanın kredi
kartına yine taksit yapacağım, onlar beni engelleyemez. Örneğin kılıfı 2 bin liraya satacağım,
o kılıfın telefonunu ise yanında hediye vereceğim. Telefondan yüzde 100 zarar, kılıftan yüzde
100 kar. Her şekilde taksit yaparım, o konuda hiçbir şekilde engelleyemezler'' diye konuştu.
Bir başka cep telefonu satıcısı Yasin Ulaş da, ''Telefon satışlarımızda şu anda yüzde 50
azalma var. Kredi kartı olmazsa olmaz. Gelen bütün müşterilerimiz kredi kartına 12 ay
taksitle telefon alıyordu. Büyük mağazalarda taksit sayısını 9’a kadar düşürdüler ama telefon
sektöründe hepsini kapattılar. Büyük firmalar telefon satışında fatura üzerinden taksit imkanı
sağlıyor. Büyük mağazalar kendilerince taksitlendirme yapıyor. Her zaman olan küçük esnafa
oluyor. Küçük esnaf her zaman mağdur'' ifadelerini kullandı.

Kayseri'de cep telefonu satan iş yerinin işletmecisi Abdullah Bulut ise, kredi kartına taksitin
yasaklandığı 1 Şubat'tan itibaren satışların çok düştüğünü belirterek şunları söyledi:
''Telefon satışlarımız çok düşmüştür. GSM sektöründe böyle bir işlem olamaz. Yani beyaz
eşyayı satarken böyle bir durumun olması esnafımızı tamamen etkilemiştir. Gelen
müşterilerimize daima taksitle sattığımız için kimsede nakit alacak güç yok. Herkes asgari
ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışan bir insan kredi kartsız ve taksitsiz hiçbir şey alamaz.
Bundan dolayı bu işlemin bir an önce düzeltilmesini çok rica ediyoruz. Esnafımızı
etkilemeyin, bizler de geçiniyoruz. Maaşımız yok, sigortamızı zar zor ödüyoruz. Satışlarımız
çok aşağı düşmüştür. Gelen müşterilerimiz kredi kartsız alışveriş yapamadıkları için, kredi
kartsız bir işlem yapamadığımız için satışlarımız yok denecek kadar azalmıştır. Bu işlem için
çözüm bulunmasını üst mevkilerden rica ediyorum. Lütfen bizleri etkilemeyin.''
Bir başka telefon satıcısı Ramazan Güler de, ''Satışlar düştü, bu yasak satışlarımızı bayağı
etkiledi. Telefon satamıyoruz, telefon satışımız durdu. Şu anda taksit olayı bizi zedeledi.
Vatandaş da bu durumdan şikayetçi. Telefon almak istiyor fakat alamıyor'' dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5666.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Başkan Büyükkılıç Kapalı Çarşı Esnafı Đle
Kucaklaştı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas ve beraberindekilerle birlikte seçim çalışmaları kapsamında kapalı çarşı esnafını
ziyaret etti.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas ve beraberindekilerle birlikte seçim çalışmaları kapsamında kapalı çarşı esnafını
ziyaret etti.
Tarihi çarşının büyülü atmosferinde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Büyükkılıç’a, Ak Parti
Melikgazi Đlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
Başkan Büyükkılıç ve beraberindekileri çarşı girişinde Kayseri Kapalı Çarşı Esnafları Derneği
Başkanı Mehmet Tepe ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Burada bulunan esnafları tek tek
ziyaret eden ve kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, dükkan sahipleri ile tokalaşıp, uzun uzun
sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç,
kendisine gösterilen bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak, dükkan sahipleri ve alışveriş için
gelen vatandaşlara tatlı ikram etti. Bazı vatandaşlar ise Başkan Büyükkılıç ile birlikte fotoğraf
çektirebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Büyükkılıç bu sırada Suriye’den geldiklerini
belirten ve zor durumda olduklarını ifade eden bir aile ile de yakından ilgilenerek, sorunları

ile ilgilenilmesi için talimat verdi. Bir ara pastırma ve sucuk satışı yapılan bir dükkana giren
Başkan Büyükkılıç, zırh adı verilen özel dilimleyici ile zar kıvamında dilimlediği pastırmaları
vatandaşlarla paylaştı. Çarşı esnafı ve vatandaşların gösterdiği ilgiden oldukça memnun kalan
Başkan Büyükkılıç,
“Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızın gönüllerini aldığımıza
inanıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu hizmetlerimizi takip ve takdir ediyorlar. Allah hepsine
hayırlı uzun ömürler versin. Dernek yönetimi ile birlikte buradaki esnafımızın konforu için
pırıl pırıl, doğalgazla ısıtılan ve aydınlık bir ortamda iş yapmaları için çalıştık. Bütün
esnafımıza bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Kayserili vatandaşlarımız keyifli bir ortamda
ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak istiyorlarsa mutlaka kapalı çarşıdaki esnaflarımızı ziyaret
etsinler” dedi.
Kayseri Kapalı Çarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tepe de,
gösterdikleri yakın ilgiden ve çarşı esnafına, yaptığı hizmetlerden dolayı Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5667.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Đş Bankası Bölge Müdüründen, Mustafa
Aydın’a Teşekkür Ziyareti
Đş Bankası Kayseri Bölge Müdürü Đbrahim Karadeniz, geçtiğimiz günlerde soyulan Đş Bankası
Köşk Mahallesi şubesinde kısa sürede faili yakalayan emniyet mensupları adına, Đl Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.Đş Bankası...
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Đş Bankası Kayseri Bölge Müdürü Đbrahim Karadeniz, geçtiğimiz günlerde soyulan Đş Bankası
Köşk Mahallesi şubesinde kısa sürede faili yakalayan emniyet mensupları adına, Đl Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.Đş Bankası Kayseri Bölge Müdürü Đbrahim Karadeniz,
bölge müdür yardımcısı Ümit Kıraçabedel ve Đş Bankası Köşk Şubesi Müdürü Serap Kuş,
soyulan banka şubelerinin failini kısa bir süre içerisinde yakalayan emniyet mensupları adına
Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.Kayseri’de geçen
Salı akşamı saat 18:00 sularında Đş Bankası’nın Köşk Şubesi’nde güvenlik görevlisinin
silahını alarak, yaklaşık 110 bin TL civarında para soyduktan sonra kayıplara karışan şahıs,
emniyet mensupları 7 saatlik bir çalışmanın ardından paralar ile birlikte yakalamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5668.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Siyaseti demokratikleştirmek zorundayız
Demokrat Parti (DP) Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, ''Türkiye'de öncelikle siyaseti
demokratikleştirmek zorundayız'' dedi.Özbakkal, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin
gerçeklerden kopuk bir şekilde sanal bir gündemle meşgul olduğunun görüldüğünü...
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Demokrat Parti (DP) Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, ''Türkiye'de öncelikle siyaseti
demokratikleştirmek zorundayız'' dedi.Özbakkal, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin
gerçeklerden kopuk bir şekilde sanal bir gündemle meşgul olduğunun görüldüğünü belirterek,
''Türkiye bugün gerçek gündemi konuşacağına maalesef iktidar partisi başta olmak üzere,
meclis tablosu içerisinde bulunan bütün siyasi hareketlerin bir anlaşma, bir kutuplaşma
içerisinde dar bir alana siyaseti hapsettiğini görüyoruz. Türkiye'de öncelikle siyaseti
demokratikleştirmek zorundayız. Aksi takdirde bugüne kadar konuştuğumuz bütün meseleler,
küçüklerinin büyüdüğü, büyüklerinin kronikleştiği daha başka süreçleri de hep beraber
yaşayacağız'' ifadelerini kullandı.Açıklamasında, ''Türkiye, milletin iradesiyle en zirve
noktasına çıkmış, yeniden milleti sivilleşen, demokratikleşen, milletimizin eşit fırsatlara sahip
olduğu bir Türkiye’de yaşama idealinin en zirve noktasındaki iradesinin yok sayıldığını
görüyoruz'' diyen Özbakkal, şunları kaydetti:''Milletimizin demokratikleşme noktasındaki
taleplerini birilerinin müsaadesine hapsettiklerini görüyoruz. Demokrat Parti, yerel seçimlerde
var olduğunu gösterecek. Ülkemizin Demokrat Parti'ye ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın
adayların kimliklerini iyi incelemesini istiyoruz. Yerel seçimler de ülkemizin rotasını
belirleyecek. Hayırlara vesile olması dileğimizle 30 mart mahalli seçimlerin huzur içerisinde
geçmesini diliyor, milletimizin iradesini sandıkta göstermesini istiyoruz.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5669.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

“SP'li ADAYLARDAN ŞEHĐT AĐLELERĐ
DERNEĞĐNE ZĐYARET “
SAADET PARTĐSĐ MELĐKGAZĐ BELEDĐYE BAŞKAN ADAYI NUH TOSUN,
KOCASĐNAN BELEDĐYE BAŞKAN ADAYI ERHAN ARICI VE TALAS BELEDĐYE
BAŞKAN ADAYI GAZALĐ KĐP TÜRKĐYE HARP MALULÜ GAZĐLER ŞEHĐTLER
DERNEĞĐ KAYSERĐ ŞUBE BAŞKANLIĞINI ZĐYARET ETTĐLER.
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30 Mart’ta yapılacak yerel yönetimler seçimleri için gezi ve ziyaretlerini sürdüren Saadet
Partisi adayları Kayseri’de faaliyet gösteren Şehit aileleri dernek Başkanı Ali Yavuz’u ziyaret
ettiler. Ziyarette konuşan Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun “Bu vatan Şehit ve
Gazilerimizin kanlarıyla sulanıp bizlere emanet edilmiştir. Şehitlerimizin Geride kalan
yakınlarını da bize en büyük emanet olarak kabul ediyoruz. Bizler bu ülkede bundan sonra
şehit ve gazi olmasını kesinlikle istemiyoruz, huzur ve refah içinde bir Türkiye olsun
istiyoruz.” Dedi.Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ali Yavuz da “Bizler Şehitlerimizin geride
bıraktıkları emanetleri ile gazilerin taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi için gayret
ediyoruz "Gazilerimiz de , Türk askerinin en zor şartlarda neleri başarabileceğini gösteren en
canlı örneklerdir" ifadelerini kullandı. Seçimlerin barış ve huzur içinde geçmesini
dilediklerini belirten Yavuz, Kim seçilirse seçilsin bu ülkede kardeşliğin temini için
çalışmaları gerekir dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5670.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

SP KOCASĐNAN ADAYI ARICI, YILDIZ'I
ZĐYARET ETTĐ
SAADET PARTĐSĐ KOCASĐNAN BELEDĐYE BAŞKAN ADAYI ERHAN ARICI
KOCASĐNAN BELEDĐYE BAŞKANI BEKĐR YILDIZ’I MAKAMINDA ZĐYARET ETTĐ
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Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan adayı Erhan Arıcı ziyaretin amacının nezaket
ziyareti olduğunu, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın 20 yıldır Kocasinan’a hizmet

ettiğini ve kendisine teşekkür ettiğini belirtti.Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen
ziyarete Başkan adayı Erhan Arıcı ve Saadet partisi Seçim işleri başkanı Nuri Ürkündaş ve
bazı partililer katıldı.Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ziyaretten memnun olduğunu
belirterek “ Siyasette 20 yıl uzun bir zamanve ben biraz da dinlenmek istedim. Aynı zamanda
meslektaşım olan Saadet Partili Erhan Arıcı Bey’e başarılar diliyorum” dedi. Başkan Yıldız
ayrıca Belediye’de ve siyasette önemli tecrübelerim oldu, ihtiyaç duyulduğunda bu
tecrübelerim herkesle paylaşmaya hazırım diye ekledi.Kırmadan, dökmeden tüm adayların
seçimden sonra da birbirinin yüzüne bakabileceğini unutmadan huzurlu bir seçim süreci
olmasını dilediğini belirten Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı
“Belediye Başkanlığına Kocasinan’a hizmet için talip oldum. Halkımız teveccüh gösterirse
gerek partim gerekse şahsım Kocasinan’ı bugün gelmiş olduğu noktadan çok daha ileriye
taşıyabilecek birikime sahibiz. Diye ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5671.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mahtumkulu Firaki ölümünün 290. yılında
anıldı
Türkmenistan’ın halk şairi Mahtumkulu Firaki ölümünün 290. yılında şiirlerle, türkülerle
anıldı.
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Mahtumkulu Firaki ve Türkmenistan gecesi adı ile düzenlenen güne katılım oldukça
yüksekti. Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi, Türkmenistan
Kültür Bakanı Gonça Mammedova, Uluslararası Türk Kültür Kültürü Teşkilatı Türksoy Genel
Sekreteri Düsen Kaseinov,Kayseri Đl Kültür ve TurizmMüdürü Đsmet Taymuş, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Kayserili birçok yazar ve şairin katıldığı
gece de konuklar unutulmaz dakikalar yaşadı. Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseiniov:
“Etkinlikler sürecek”Gecede açılış konuşmasını yapan Uluslararası Türk Kültür Kültürü
Teşkilatı Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, başta organizasyonda emeği geçenlere,
Türkiye ve Türkmenistan Kültür Bakanlarına teşekkür ederek Mahtumkulu Firaki gibi bir
ismi böyle bir organizasyonla anmanın onur verici olduğunu söyledi. Öte yandan Türksoy
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Firaki için batıda Dante, Shekespeare ne ise Türklerde,
Yunus Emre, Mevlana ne ise bizde de Firaki öyledir. Etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da
devam edeceğini söyleyen Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseiniov, emeği geçelere bir kez
daha teşekkür ederek son olarak ise konuşmasına Cengiz Aytmatov’un Firaki için söylediği “
Mahtumkulu’nun şiirleri şiir seven gönüller için ölümsüzdür” sözü ile son verdi.

Aynı devletin iki milletiyiz
Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseiniov’dan sonra konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün
ise böyle bir etkinliğin Kayseri’de olmasının onur verici olduğunu söyledi.Konuşmasına aynı
milletin iki devleti olan gecenin ortaklarına ise teşekkürlerini iletti.Anadolu’nun kapılarını
1071 yılında Türklere açan Alparlan’ın Türkmenistan’dan geldiğini hatırlatan Vali Düzgün,
Hoca Ahmet, Manas, Firaki gibi isimlerin rehber olması gerektini sözlerinde ekledi. Son
olarak ise Vali Düzgün Mahtumkulu Firaki’de “Rahmeyleyip yağmur yağdır sultanım” şiirini
okudu.Türkiye en büyük destekçimizTürkmenistan Kültür Bakanı Gonça Mammedova ise
önceki Çankaya’da konuğu oldu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ise övgüler yağdırdı.
Türkiye ve Türkmenistan’ın aynı kültür ve medeniyetin birer halkası olduğunu ifade ederek,
Türkiye’yi Türkmenistan’ın en büyük yardımcısı destekçisi olduğunu kaydetti. Kayseri’nin
sevilen simalarından Abdullah Satoğlu ise bu müstesna gece de Mahtumkulu'dan bir de şiir
okuduSonrasında ise gece Mahtumkulu Firaki’nin şiilerinin okunması Türkmenistan Devlet
Sanatçılarının, sahne performanları ile devam etti. Ayrıca sürpriz sanatçı olarak sahne alan
adı ozanlarımız arasında ölümsüzleşen Şeref Taşlıova ise konuklara unutulamz dakikalar
yaşattı.Mahtumkulu Firaki, Türkmenlerin Göklen kabilesinden olan, Harezm'de Şir Ali Han
medresesinde öğrenim gören, Türkmen kabileleri arasında dolaşarak halk şiiri geleneğini
sürdüren, aşiret kavgalarını, Türkmen-Đran savaşlarını konu alan kahramanlık şiirleri yazmış,
günlük yaşamı yansıtan şiirlerinin yanı sıra, tasavvuf etkisinde öğretici şiirleriyle de ün salmış
Türkmenistan’ın enönemli halk şairlerinden biri olarak biliniyor.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop (stj)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5672.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Türkmenistan Kültür Bakanı Gunça
Mammedova'dan Vali Düzgün’e Ziyaret
Türkmenistan Kültür Bakanı Gunça Mammedova, Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret
etti.Yapılan ziyarette Türkmenistan Kültür Bakanı Gunça Mammedova’yı makamında kabul
eden Vali Orhan Düzgün, “Sayın Türkmenistan Kültür Bakanımız...
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Türkmenistan Kültür Bakanı Gunça Mammedova, Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret
etti.Yapılan ziyarette Türkmenistan Kültür Bakanı Gunça Mammedova’yı makamında kabul
eden Vali Orhan Düzgün, “Sayın Türkmenistan Kültür Bakanımız bugün düzenlenecek olan
Türkmenistan gecesine katılmak üzere ilimize geldi. Türkmenistan ile Türkiye iki kardeş ülke.
Đnşallah bundan sonrada bu iki kardeş ülkenin işbirliğinin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Türkmenistan Kültür Bakanı Gunça Mammedova ise, “TÜRKSOY’un daveti üzerine
Türkiye’ye geldik. Maktumkulu Firaki’nin doğumunun 290. yılı olması nedeniyle TÜRKSOY
2014 yılını Maktumkulu Firaki’yi anma yılı olarak kutluyor. Bu çerçevede Kültür Bakanı
Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret ettik. Bu ziyaretten de büyük
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bugünde Kayseri’nin misafiri olduk. Sayın
Valimizi ziyaretin ardından da Türkmenistan gecesine katılacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5673.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Melikgazi 45-0 Hedefi Đle Çalışıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Đl
Kadın Kolları tarafından Belsin’de düzenlenen “Sabah Kahvesi” programına katıldı.Belsin
bölgesi hanımlarının yoğun ilgisi alkış ve
tezahüratları...

06 Şubat 2014 Perşembe 17:17

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Đl
Kadın Kolları tarafından Belsin’de düzenlenen “Sabah Kahvesi” programına katıldı.
Belsin bölgesi hanımlarının yoğun ilgisi alkış ve tezahüratları ile karşılanan Başkan Memduh
Büyükkılıç, ''Gösterdiğiniz ilgiye layık olabilmek için çalışıyoruz'' dedi.AK Parti Đl Kadın
Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, yönetim kurulu üyeleri, bayan meclis üyeleri ve meclis
üyesi aday adaylarının da katıldığı Anafartalar Mahallesi “Sabah kahvesi” programının açılış
konuşmasını yapan Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, “Böyle kendisini ispatlamış ve
ustalık döneminde aday olmuş birisi için çalışmak bizim için bir şereftir. Çünkü 5 yılın
sonunda çok farklı projeler hayata geçecek. Bunlar, özellikle kadınların refah seviyesini
yükselten, işini kolaylaştıran ve günlük hayata katkısı olan projeler olacak. 30 Mart'ta
Melikgazi’de Memduh Başkanımıza desteğinizi bekliyoruz” dedi.Başkan Memduh
Büyükkılıç ise konuşmasında “Herkesin horladığı önemsemediği bir dönemde sizler bizlere
sahip çıktınız. Bizler bu yüzden sizlere minnettarız. Sizlerin sahipliği yemeyen-yedirmeyen,
gönlünde Allah korkusunu taşıyan, haramı helali bilen, kamu hakkını gözeten, yetim hakkını
gözeten felsefedeki belediye başkanları ve ekibini getirdi. Đşte o işler bereketi ile geldi ve
sizlere hizmet olarak yansıdı. Sizlerin duası gayreti ve desteği ile Melikgazi Belediyesi meclis
üyeliğinde inşallah 45-0 yapacaktır. Bu işin yolu da çok çalışmaktan geçiyor. Destek
olursanız önümüzdeki dönemde de el ele vereceğiz, birlikte çalışarak, bunun bereketini hep
birlikte şehrimizde yaşayacağız. Bu dönemde de kimsesizin kimsesi, garibanın dostu
olacağız” şeklinde konuştu.Belsin’li hanımlar ve kadın kolları üyeleri Başkan Büyükkılıç’a
adaylığının hayırlı olması amacı ile üzerinde kendi fotoğrafı bulunan pastayı ikram ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5674.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Đnşaat Muhasebesinde Vergi Ve Kdv
Uygulamaları Semineri Yapıldı
Kayseri’de inşaat muhasebesinde vergi ve KDV uygulamaları semineri yapıldı.Seminere
Vergi Dairesi Kurulu Grup Başkanı Mevlüt Yoldaş, Suat Altın Đnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Suat Altın, Prof. Dr. Şükrü Kızılok ve çok sayıda katılımcının...
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Kayseri’de inşaat muhasebesinde vergi ve KDV uygulamaları semineri yapıldı.
Seminere Vergi Dairesi Kurulu Grup Başkanı Mevlüt Yoldaş, Suat Altın Đnşaat Yönetim
Kurulu Başkanı Suat Altın, Prof. Dr. Şükrü Kızılok ve çok sayıda katılımcının olduğu
seminerde konuşan Vergi Dairesi Kurulu Grup Başkanı Mevlüt Yoldaş “ Bizde bu göreve
başladığımız süre içinde özellikle ilk seminerimizde hatırlarsanız, 'Bir mali müşavir nasıl
olmalı' dedik eğitimli olmalı bu katılımınızla eğitime verdiğiniz önem gözüküyor. Sosyal
olmalı, iletişimi düzgün olmalı, hukuk bilinci gelişmiş vizyon sahibi olmalı. Đnşallah Kayseri
de mali müşavirler odamızın ve üyelerimizin bu konudaki bilgisi ve vizyonu ortada diye
düşünüyorum. Bu eğitimin en tepesi şüphesiz ki seminerdir. Đstanbul, Ankara, Đzmir den sonra
Kayseri’de de sektörel seminer oluyor. Bu seminerlere ilk başladığımda kulakları çınlasın
Masum Türker başkanımız ‘Bir arkadaşımız seminerler yapıyor ama bu seminerleri yapmak
zor’ demişti. Teşekkürler Türkiye'nin dört bir yanından oda başkanlarımız ve camia destek
verdi. Bunun en başında Prof. Dr. Şükrü Kızılok 'bunun en iyisini yaparız' dedi. Şimdi artık
seminer deyince bizler geliyoruz. Đnşaat sektörü hakkında yapıldı sizlerle paylaştığımız.
Đkincisinde maliye semineri Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirdik. Üçüncüsü de
enerji bakanımızın katılımıyla sağlık sektörünü işlemiştik. Đnşallah Cumhurbaşkanından
aldığımız söz ile önümüzde ki sene bir konu belirleyip bu konuyu uluslararası bir seviyeye
taşıyacağız” dedi.Prof. Dr. Şükrü Kızılok’da “Đnşaat sektörü şu 3 şekilde oluyor. Kat karşılığı
inşaat yapılıyor. Yüzde ile inşaat yapılıyor. 3.sü ise vergi avantajı olan hasılat paylaşımı olayı
ile yapılıyor. Öncelikle bunları mevcut konu üzerinde ele alacağız. Sonrada konuşmamızın bir
bölümünde büyük millet meclisimizin plan ve bütçe alt komisyonunda bir tasarı var. Gelir
vergisi tasarısı orada inşaatla ilgili düzenlemeler ne oluyor nereye gidiyor. O konular
hakkında da sizi bilgilendireceğiz ve gelecekte yapılan değişiklerden konuşacağız.
Gayrimenkul alım satım ve inşaat ile uğraşanların bu faaliyetlerden elde ettikleri kazanç ticari
kazançtır deniyor. Yani sürekli bu işi yapan kişilerin kazandığı kazanç sürekli kazanç deniyor.
Demek ki devamlılık unsuru önemli biraz. Bu sektörde genellikle şahıs ile yapılan var. Birde
kurum olarak yapılması halinde anonim yada limitet şirketler oluyor. O zaman orada gelir

unsurları yok bildiğiminiz gibi ne gibi gelir elde ederse etsin kurum kazancı oluyor” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/kayseri/erciyes-acilis-coskusu-h5675.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Parklar Çocuklarla Daha Güzel
Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 920 ayrı
alanda çocuk oyun alanı ve grubu bulunduğunu şu anda havaların iyi olması sebebi ile adeta
bu alanların çocukların işgali altıda olduğunu bildirdi.15...
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Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 920 ayrı
alanda çocuk oyun alanı ve grubu bulunduğunu şu anda havaların iyi olması sebebi ile adeta
bu alanların çocukların işgali altıda olduğunu bildirdi.15 günlük eğitimdeki yarıyıl tatilini
fırsat bilen çocukların parklara adeta hücum ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç,
Parkların bu yoğun kullanımını tahmin ettiklerinden bakım ve onarımlarını yapıldığını ve
gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.Açıklamasında, ''Çocuklar bir ailenin her şeyi'' diyen ve
tüm varlığımızı ve gücümüzü harcadığımız çocuklarımız için belediye olarak adeta her sokağa
ve bölgeye çocuk oyun alanı oluşturduklarını ve oyun aletleri yerleştirdiklerini ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç “Çocuklarımız cadde, sokak ve boş arsalarda oyun
oynamıyorlar. Belediyemizce yaptırılan yeşillikler içindeki parklarda oyun oynuyorlar.
Aileleri huzur içerisinde dinlenirken, çocuklarda keyiflerince eğleniyorlar. 460 olan park
sayımızı önümüzdeki dönemde daha da artırarak yeşil bir Melikgazi oluşturacağız'' ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5676.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayserispor'un Đddianamesine Mahkemeden
Ret
Kayserispor Yönetimi aleyhine Cumhuriyet Savcılığına verilen dilekçe sonrasında açılan
davanın, yetkili mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.Kayserispor Genel Sekreteri ve
aynı zamanda Kulüp Basın Sözcüsü Avukat Rıfat Pehlivan, her...
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Kayserispor Yönetimi aleyhine Cumhuriyet Savcılığına verilen dilekçe sonrasında açılan
davanın, yetkili mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi.
Kayserispor Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kulüp Basın Sözcüsü Avukat Rıfat Pehlivan,
her davada olduğu gibi iddianame olayında da Kayserispor Kulübü'nün kamuoyuna kötü
gösterilmek istenmesi çabalarının boşa çıktığını belirterek, "Yönetim olarak şeffaf bir ekibiz.
Her davadan alnımızın akıyla çıkıyoruz. Kayserispor, Türkiye'de en şeffaf yönetilen
kulüplerin başında geliyor. O kadar soruşturmadan geçirildi ama tek bir şey çıkmadı.
Yönetimimiz bu tür işlerle uğraşanlara karşı daima dik durmuştur, bundan sonrada dik
duracaktır" dedi.
Aylardır süre gelen, "Đddianame" dedikodularına mahkemeden ret cevabı gelirken,
Cumhuriyet Savcılığı tarafından Dernekler Kanunu'nun 32/F maddesine istinaden, "Görevi
kötüye kullanmak" suçlarından hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamenin yetkili
mahkemece reddedildiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5677.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ali Saip Paşa Gece Bir Başka Güzel
Talas Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4 yıl önce restorasyon, alt yapı,
park ve yeşil alan düzenleme projesi başlatılan Ali Saip Paşa Caddesi, görsel şölene
dönüşüyor. 500 metre uzunluğundaki cadde led spot aydınlatma...
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Talas Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4 yıl önce restorasyon, alt yapı,
park ve yeşil alan düzenleme projesi başlatılan Ali Saip Paşa Caddesi, görsel şölene
dönüşüyor. 500 metre uzunluğundaki cadde led spot aydınlatma döşenmeye başlamasıyla
muhteşem bir güzellik sunuyor.
Toplamda 60 konak ve evin restorasyonu tamamlanan ve üç aşamadan oluşan, cephe
düzenlemesi ile alt yapı rehabilitasyon çalışmaları tamamlanan caddede son rötuşlar kaldı.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, projede son iş olarak
caddenin led aydınlatmaları ile park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarının sürdüğünü
söyledi.
Başkan Yıldırım, toplamda 1,5 kilometre uzunluğunda led aydınlatma çalışmalarının
yapılmaya başladığını belirterek, "Aydınlatma tamamlandığında caddemiz o eski tarihi
hüviyetini gece de yansıtmaya başlayacak. Gündüz ayrı gece ayrı bir güzelliği sergileyecek"
dedi.
Amaçlarının bu caddedeki projenin tamamlandığında turizme hizmet vereceğini kaydeden
Başkan Yıldırım, "Burada Türk-Đslam el sanatları müzesi, butik oteller, kafeteryalar gibi
sosyal hayatın önemli unsurları yer alacak. Daha şimdiden sinema atölyesi, gümüş atölyesi

gibi toplumun değişik sınıflarına hizmet eden evler çalışmaya başladı. Đnşallah en kısa
zamanda bütün çalışmalar tamamlanarak yüz yıl öncesinin tarihi dokusunda önemli bir turizm
hizmeti devreye girecek" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5678.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

"kayseri Şanslı Bir Kent"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin her alanda iyiye doğru giden bir
şehir olduğunu belirtti ve iyiye gidişin nedenleri arasında Kayseri'nin bazı özellikleri
olduğunu söyledi. Özhaseki, Kayseri'nin hemen her alanda...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin her alanda iyiye doğru giden bir
şehir olduğunu belirtti ve iyiye gidişin nedenleri arasında Kayseri'nin bazı özellikleri
olduğunu söyledi. Özhaseki, Kayseri'nin hemen her alanda kanaat önderlerine sahip olduğuna
dikkat çekti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, seçimlerini yaparak yeni yönetim kurullarını
oluşturan bazı oda ve derneklerin yöneticileriyle görüştü. Başkan Özhaseki'yi önce Mimarlar
Odası Kayseri Şubesi ziyaret etti. Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri
Başkan Özhaseki'yi ziyaretlerinde bir süre önce yaptıkları genel kurul hakkında bilgi verdiler.
Başkan Özhaseki daha sonra yine kısa süre önce genel kurulunu yapan Halk Otobüsçüler
Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erkan ve oda yönetimi ile görüştü. Oda Başkanı
Erkan ziyarette yeni yönetimini tanıştırdı ve Başkan Özhaseki'ye bir tablo hediye etti.
Türk Ocakları Kayseri Şubesi'nin yeni yönetimi de Başkan Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen
Başkan Özhaseki, Kayseri'nin şanslı bir kent olduğunu belirtti ve bu durumun nedenlerinin
başında insanların milli-manevi değerlerine sahip çıkmasının geldiğini kaydetti. Kayseri'de
hemen her alanda kanaat önderlerinin bulunduğu bir ortamın var olduğunu dile getiren
Özhaseki, "Kayseri iyiye doğru, hayra doğru giden bir kent" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5679.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Toplu Taşımada Büyük Hamleler
Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşıma konusunda geleceğe yönelik adımlar atmaya
devam ediyor. Bir taraftan Raylı Sistem'de yeni hatlar devreye girerken diğer taraftan da
otobüs filosu büyütülüyor. Bu çerçevede 5'i körüklü olmak...
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Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşıma konusunda geleceğe yönelik adımlar atmaya
devam ediyor. Bir taraftan Raylı Sistem'de yeni hatlar devreye girerken diğer taraftan da
otobüs filosu büyütülüyor. Bu çerçevede 5'i körüklü olmak üzere yeni alınan 21 doğalgazlı
otobüs Kayserililere hizmet vermeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy, konuya ilişkin yaptığı
değerlendirmede, yeni yatırımlarla şehir içi toplu taşımada ciddi bir rahatlamanın söz konusu
olduğunu belirtti ve bu doğrultuda yapılan yatırımları anlattı.
Raylı Sistem'de Đldem Hattı'nın açıldığını hatırlatan ve 15 Şubat'ta da Erciyes Üniversitesi
Hattının hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Naziksoy, "Raylı sistemdeki yeni
yatırımların yanı sıra 16 tane doğalgazlı otobüs ve beş adet körüklü araç alındı. Toplam 21
araç ulaşımda hizmet vermeye başladı. Raylı sistem Đldem hattının devreye girmesi ve 21
otobüsün devreye alınmasıyla ulaşımda rahatlama olduğunu gözlemledik. Đnşallah 15 Şubat'ta
Üniversite hattının da devreye girmesiyle toplu taşıma hizmetlerinde yoğun saatler denilen
sabah ve akşam saatlerinde de rahatlama olduğu görülecektir. Zaten Kayseri'de sabah ve
akşam saatlerinin dışındaki yoğunluğun dışında ulaşımda bir sorun yaşanmamaktadır. Son
yatırımlar büyük rahatlamayı beraberinde getirecektir. Yeni otobüsler, çevre dostu doğalgazlı,
klimalı, alçak zeminli dizayn edilmiş durumda. Alınan araçlar, üç kademeli olarak kaldırıma
yanaşıp yolcu alabilme özelliğine sahip. Ayrıca engellilerin rahat binebileceği ve içinde
oturabilecekleri özel bölümler var. Kayseri halkı hizmetin en iyisine layık. Yeni araçlarımızın
hayırlı olmasını ve kazasız belasız hizmet vermelerini diliyorum" dedi.
HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐMLER SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi ulaşımı daha modern ve sorunsuz hale getirmek için bir taraftan
yatırım yapmaya devam ediyor, bir taraftan da hizmet içi eğitim seminerleriyle personelinin
donanımını artırıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Otobüs Đşletmesinde görev yapan
amirlere yönelik Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Đletişim Semineri düzenlendi. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) tarafından verilen
seminere konuşmacı olarak Halkla Đlişkiler ve Đletişim Eğitmeni Özden Algan katıldı.
Seminer önümüzdeki günlerde ulaşımda hizmet veren tüm sürücülerin katılımıyla devam
edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5680.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Tıp Fakültesi özelleşti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru,
belirli bir ücret karşılığında özel hasta muayene etmeye başladıklarını söyledi.Başhekimlik
Toplantı Salonu’nda basın açıklaması düzenleyen ERÜ...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru,
belirli bir ücret karşılığında özel hasta muayene etmeye başladıklarını söyledi.
Başhekimlik Toplantı Salonu’nda basın açıklaması düzenleyen ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri
Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tam Gün Yasası içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 18 Ocak 2014 tarihli resmi gazetede
yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından ERÜ’de Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde öğretim
üyelerinin özel hasta muayenesi uygulamasının başladığını söyledi. Doğru, “4 Şubat 2014
tarihinden itibaren başlayan uygulama ile birlikte vatandaşlar, bizzat hastaneye gelerek veya
207 66 66 numaralı telefondan yada hastanenin ‘www.hastaneler.erciyes.edu.tr web sitesinden
randevu alarak, mesai saati dışında saat 16.00’dan sonra uygulamaya katılan öğretim
üyesinden istediğine özel muayene olabilecek. 6 bin 514 sayılı kanun kapsamında tıp fakültesi
hastanelerinde çalışan öğretim üyelerine mesai saati dışında özel hasta muayenesi imkanının
tanınmasının ardından hastalardan özel muayene için talepler gelmeye başladı. Biz de bu
çerçevede hastanemizde özel muayene uygulamasını başlattık. Bilindiği gibi 5 bin 947 sayılı
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanu’nun 2010 yılında yürürlüğe girmesinin ardından, üniversite
hastanelerinde öğretim üyelerinin özel hasta muayenesine yasak getirilmişti ve o yıldan
itibaren üniversite hastanelerinde öğretim üyelerine özel muayene olmak isteyen hastalar
büyük sıkıntı çekiyordu. 6 bin 514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kabul edilip 18 Ocak 2014 tarihli resmi
gazetede yayımlanmasının ardından tıp fakültesi hastanelerinde öğretim üyelerine yeniden
özel muayene yapmanın yolu açıldı. Vatandaşlar gönüllü olarak öğretim üyelerine mesai saati
dışında saat 16.00’dan sonra, uygulamaya katılan öğretim üyesinden istediğine belirli ücret
karşılığı özel muayene olabilecek. Bu ücretler ise kanunda öngörüldüğü gibi özel muayenede
Sağlık Uygulama Tebliği’nce belirlenen muayene rakamının 2 katı, ameliyatta ise 1 katı
olarak belirlenmiştir. Yani hasta kendi isteği ile hastanede mesai saati dışında belirli ücret
karşılığında uygulamaya katılan istediği öğretim üyesine muayene ve ameliyat olabilecek.
Uygulama yeni olduğu için hastanelerimizde uygulamadan kaynaklanan bir takım aksaklıklar
mutlaka yaşanacaktır. Fakat bu aksaklıklar en kısa zamanda giderilerek özel muayenede yeni
sistem sorunsuz şekilde yürütülecektir” dedi.
ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde özel muayene uygulamasının başlamasının öğretim
üyelerinin mesai saati içerisinde hasta bakmayacağı anlamına gelmediğinin de altını çizen
Başhekim Doğru, “Öğretim üyeleri mesai saati içerisinde de hasta muayenesi ve ameliyat

yapacaklar. Öğretim üyelerinin mesai saatinde verdiği sağlık hizmetinin aksaması söz konusu
değil. Bu uygulama gönüllük esasına dayalı, maddi durumu iyi olup ta öğretim üyesine özel
muayene olmak isteyen hastaları ilgilendirmekte. Öğretim üyelerinin mesai saatinde hasta
bakmaması diye bir durum söz konusu olmayacak. Zaten hastane yönetimi olarak bizler de,
hastalara verilen sağlık hizmetinin tamamen ücretsiz olmasından yanayız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5681.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kocasinan Zabıta Personelini Sevindirdi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, zabıta personele 2014 yılı içinde aylık 382 lira
fazla çalışma ücreti ödeyeceklerini söyledi.20 yıldır personelin maaş, ücret ve fazla çalışma
ücretlerini zamanında ödediklerini vurgulayan...

06 Şubat 2014 Perşembe 14:42

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, zabıta personele 2014 yılı içinde aylık 382 lira
fazla çalışma ücreti ödeyeceklerini söyledi.
20 yıldır personelin maaş, ücret ve fazla çalışma ücretlerini zamanında ödediklerini
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Çalışanlarımızın maaş ve ücretlerini gününde ödediğimiz
gibi fazla mesai ve ikramiyelerini de aksatmadan veriyoruz" dedi.
Başkan Bekir Yıldız,” Kocasinan Belediyesi sınırları içinde gece, gündüz, cumartesi, pazar,
resmi ve dini bayram günleri de dahil olmak üzere zabıta hizmetleri imkanlar dahilinde
sürdürülmektedir. Zabıta personeli günün 24 saati görevli addedildiğinden fazla mesai ücreti
verilmektedir. 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda zabıta personeli için fazla mesai
ücreti belirlenmiştir. Buna göre aylık fazla çalışma ücreti Ankara, Đstanbul ve Đzmir
Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içindekiler için 382
lirayı geçmemek kaydıyla belediye meclislerince belirleneceği hükmü yer almaktadır. Bundan
dolayı biz de belediyemiz zabıta personeline aylık brüt 382 lira fazla mesai ödeyeceğiz "
şeklinde konuştu.
Fazla mesai ücretleri artırılan zabıta personeli de ilgi ve desteğinden dolayı Başkan Bekir
Yıldız'a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5682.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

“Kayseri’yi adaletle yöneteceğiz”
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanı adayları gazetemize ziyarette
bulundu.

07 Şubat 2014 Cuma 13:18

Ziyarette Saadet Partsi’nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik,
Kocasinan Belediye Başkan adayı Erhan Arıcı, Melikgazi Belediye Başkan adayı Nuh Tosun,
Talas Belediye Başkan adayı Gazali Kip, Hacılar Belediye Başkan adayı Erdal Altun,
Ekonomi ve Sosyal Araştırma Merkezi ( ESAM )’nden Ahmet Recai Tekin, Kayseri Gündem
Genel Koordinatörü Ali Dursun’a Kayseri için hedefledikleri projelerini anlattı.
Gazeteler halkın sesi soluğudur
Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte hem gazetecilerin gelişmeleri halka duyurma hem de
siyasetçilerin çalışmalarını kamuoyu ile paylaşması konusunda zorlukların yaşandığı şu
günlerde Kayseri Gündem Genel Koordinatörü ile bilgi alışverişinde bulunan Saadet Partisi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Haşim Özçelik, gazetelerin toplumun sesi soluğu
olduğunu söyledi. Gazetelerin halkın yaşadıkları yerlerde yapılanları bilmeleri açısından
kültür namına da önemli bir unsur olduğundan bahsetti. Ali Dursun ise Kayseri Gündem
olarak zor günlerin geçtiği 28 şubat döneminden bu yanan duruşunu bozmadığını kaydetti.
Hem ümmet olarak hem de toplum olarak o günlerinde geride kaldığını söyledi. Özçelik’in ise
bu sözlere karşılığı “Sizi en iyi anlayan biziz. Bazı gazetelerde akşama kadar yapmış
olduğumuz çalışmalar yansıtılmıyor. Halka objektif bilgiler verilmiyor. Đyinin üstü örtülüyor.
Biz tarafsız ve objektif basından yanayız.” Şeklinde oldu
Yaşanılabilir bir Kayseri için yola çıktık
Saadet Partisi’nden Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik ; temiz ve adil bir
siyaset ve hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını söyledi. Halkın taleplerini göz önünde
bulunduracaklarını ifade eden Öztürk, Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Necmeddin
Erbakan’ın iktidar olduğu dönemlerde daha önce görülmemiş hizmetlerin yapıldığını ifade
etti. En büyük projelerinden olan havuz sistemi, denk bütçe, D-8 gibi çalışmaları 11 aylık
hükümet kurdukları dönemde hayata geçirdiklerini, Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde
yapmış oldukları hizmetlerin kendilerini Refah Partisi döneminde 1. Parti yaptığını kaydetti.
Öte yandan Özçelik; rüşvet veren de alanda melundur sözünde yola çıkara Kayseri için daha
adil ve daha temiz siyaset için göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Đmar değil irfan merkezli şehir olacak
Sonrasında adaylar, aday oldukları ilçelere hizmetlerini Kayseri Gündem Gazetesi Genel
Koordinatörü Ali Dursun’a anlattı. Kocasinan Belediye Başkan adayı Erhan Arıcı, birtakım
şeylerin ihmal edildiğini ifade ederek şunları söyledi : “Kocasinan’da ihmal var. Ama
sevindiğimiz bazı şeyler var. Seviniyoruz; çünkü medeniyetimizin inşaası için Kocasınan’ı
bakir alacağız. Kendi medeniyetimizin değerleri ihmal edildi. Tüm bunları yeniden
yapılandıracağız.” Melikgazi Belediye Başkan adayı Nuh Tosun ise adil bir yönetimle
belediyecilik yapacaklarını söyledi. Nuh Tosun Yesrib-i Medine anlayışına vurgu yaparak bu

manaya uygun bir şehir yapılanmasına gideceklerini, geniş istişareler yaparak milli görüş
temellinde yeni adımlar atacaklarını sözlerine ekledi. Son olarak ise “Kayseri ve Kocasinan
medeniyet ve irfan merkezli bir şehir olacak. Sürekli binalar yaparak dikey değil manevi
değerlerimiz hususunda yatay büyümelerde gerçekleşecek” şeklinde konuştu. Akabinde
Saadet Partisi Talas Belediye Başkan adayı Gazali Kip de Talas’ın nüfus bakımından büyük
bir ilçe olduğunu söyledi. Ayrıca Kip, buna rağmen vatandaşın büyük çoğunluğunu sinema,
eğlence, alışveriş için şehrin merkezine gittiğini, yoğun nüfuslu bir ilçe olmasına rağmen
cazibe merkezi haline getirilemediğini kaydettikten sonra Talas’da imarın olduğu fakat irfanın
olmadığını dile getirdi. Hacılar Belediye Başkanı Erdal Altun ise rahmetli Erbakan’ı anarak
başladığı sözlerine Hacılar’da ki şehircilik ve imar faaliyetlerinin düzensizliği ile devam etti.
Ve Hacıların manevi ve ruhsal açıdan içinin boşaltıldığını ifade etti.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5684.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri Alperen Ocakları’ndan “Aile
Seminerleri ” kampı
Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi tarafından yapılan “Aile Seminerleri ” kampı
haftaya öğrenci evlerinde başlıyor.
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Kayseri Alperen Ocaklarına bağlı öğrenci evlerinde yapışması düşünülen ve “Aile
seminerleri” adı ile temel dini bilgiler ve Türk-Đslam adına bilinmesi gereken temel bilgi ve
kavramların öğretileceği kamp 10 şubatta başlıyor. Alperen Ocakları Gençlik Merkezi’ne
bağlı Erciyes Üniversitesi öğrenci evlerinde yatılı olarak yapılacak olan seminerde. Türk aile
yapısı, değerleri, Alperenlik kavramı, Türk- Đslam coğrafyaları hakkında bilinmesi gereken
temel bilgilerin öğretilecek.
Yapılan bir anket sonucunda oluşturulan temel konular ile temel eksikliklerin ne olduğu tespit
edildi. Ve bu eksikliklerden oluşan bir program oluşturuldu. Mekân olarak ise öğrenci evleri
seçildi. Burada dini bilgilerin yanı sıra Türk toplumunun aile yapısı, milli ve manevi
değerlerimiz, gençlik sorunları gibi konularda oturumlar, sohbetler, seminerler yapılacak.
Bir hafta sürmesi düşünülen ve tamamen katılımların gönüllülük esasına dayanan seminere
her yaş gurubundan kişinin de katılabileceği gelen bilgiler arasında.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5685.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

“BĐZĐM ÜST ÇATIMIZ
MÜSLÜMANLIKTIR”
Ak Parti Talas Belediyesi Başkan Adayı Palancıoğlu, Kamuoyunda yer alan ‘Talas, Avşar
vatandaşların yoğun olduğu bir yer. Palancıoğlu da Avşar olmadığından dolayı oy kaybına
neden olur’ şeklindeki görüşlerin kendisini üzdüğünü söyleyerek; “Bizim için önemli olan üst
çatıdır ve bizim üst çatımız Müslümanlıktır” dedi.
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Kayseri Ak Parti Talas Adayı Mustafa Palancıoğlu ORAN Genel sekreterliği yaptığı dönemde
Kayseri ve çevre illerde yaklaşık 47 ilçeye ziyaret ve incelemelerde bulunarak ciddi projeler
ürettiğini belirterek; “şimdi işimiz daha kolay. Çünkü şimdi bir ilçeye hizmet etmeye adayız.
Biz tüm enerjimizi sadece Talas için harcayacağız. Talas, üniversite ile iç içe olacak ve ortak
projeleri hayata geçireceğiz. Amerika’da çalıştım. ORAN Genel sekreterliği yaptım. Bu
önemli görevler sırasında yurt içinde ve yurt dışında pek çok sıcak ilişkilerim oldu. Ben
edindiğim yurt içi tecrübelerimi aktaracağım gibi yurtdışında edindiğim tecrübelerimi de
aktararak Talas’a yurtdışı vizyonu katacağım” şeklinde konuştu.
“Bizim üst çatımız Müslümanlık”
Palancıoğlu’na Talas’taki Avşar vatandaşların nüfus yoğunluğundan dolayı Avşar olmayan
bir adayın dezavantajlı olacağı hususunda kamuoyunda bir izlenim var. Şuana kadar bu yönde
tepkiler aldınız mı? diye sorduk. Palancıoğlu da buna cevaben şunları anlattı; “Talas’taki
mahalle temsilcileri ile bir toplantı yaptık. Tanımadığım bir şahıs kolumdan çekerek; ‘Sakın
Kayseri’nin yerlisi olduğunu söyleme’ dedi. Ben de tamam diyerek yanından ayrıldım. Ama
böyle bir düşüncede olması beni üzmüştü. Hemen orada kimin nereli olduğu ile ilgili bir
oylama yaptım. Gördüm ki 4-5 Avşar, 3 Yozgatlı, 3 Sivaslı vb. değişik illerden gelen
vatandaşlarımız vardı. Sonra şunları söyledim; ‘Bakınız doğduğumuz yeri ve ailemizi biz
seçmiyoruz. Bizim için bunların çokta bir önemi yok. Bize liyakat lazım. Ben 6 sene
Amerika’da çalıştım ve eşim de başörtülü ama kimse bunu sorgulamadı. Benim faydalı olup
olmadığıma baktılar sadece…” Palancıoğlu, önemli olanın üst çatı olduğunu da belirterek,
“Bizim üst çatımız ‘Müslümanlık” açıklamasında bulundu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5686.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Başkan Büyükkılıç Organize Sanayi Bölgesinde
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Organize sanayi Bölgesinde üretim yapan
His Tekstil ve Đpek Mobilya’yı ziyaret ederek, işçilerle...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Organize sanayi Bölgesinde üretim yapan
His Tekstil ve Đpek Mobilya’yı ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.
His Tekstil’i ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berk tarafından karşılanan Başkan
Büyükkılıç, burada işçilerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan His Tekstil Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Berk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a
teşekkür etti ve biz Sayın Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile gurur duyuyoruz. Görevde
bulunduğu süre içerisinde çok önemli hizmetler yaptı. Yeni dönemde de inşallah kendisinin
yanında olduğumuzu bilmesini istiyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum”
dedi.
Başkan Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri’den sanayisi Türkiye’de marka olmuş bir şehir
olarak bahsetti ve Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan 700’ün üzerindeki fabrikanın
Kayseri için övünç kaynağı olduğunu söyledi.
Daha sonra Đpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan’ın davetlisi olarak Đpek
Mobilya’ya geçen Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, burada işçilerle birlikte öğle
yemeği yedi. Başkan Büyükkılıç, mutfağa giderek kepçe ile işçilere yemek dağıtımı yaptı.
Yemek sonrası bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin önemine
değinerek, “Huzur şehri olarak anılan Kayserimiz çok şükür şükür birliğin, beraberliğin,
kardeşliğin, dayanışmanın ve hayırseverliğin zirvede olduğu bir şehirdir. Böyle bir şehirde
belediye başkanlığı yapmak benim için bir onurdur. Elbirliğimizin birlik ve beraberliğimizin
kıymetini mutlaka bilmemiz gerekmektedir. Kayseri huzur şehir olmanın ötesinde
dayanışmanın ve beraberlik örneğinin sergilendiği bir şehirdir. Đnsana hizmet etmeninin
sevdalısı olarak bizlere yerel yönetimlerde hizmet etme fırsatını verdiniz. Şehrimizin menfaati
neyi gerektiriyorsa biz onu yapıyor, onu sizlere sunuyoruz. Sonuçları hep birlikte
paylaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Kayserili hemşerilerimiz bizlere güvenirler ve
emaneti teslim ederlerse aynı şekilde hizmetlerimize devam ederiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5687.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Saadet Partisi'ne Ziyaret
Kayseri Minibüsçüler ve Servis Đşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Saadet Partisi Đl
Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.Ziyarette konuşan Kayseri Minibüsçüler ve Servis
Đşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, geçtiğimiz...
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Kayseri Minibüsçüler ve Servis Đşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Saadet Partisi Đl
Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kayseri Minibüsçüler ve Servis Đşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz
Ay, geçtiğimiz günlerde olağan Genel Kurul yaptıklarını ve seçimler sonucu yeni Yönetim
Kurulu'nu belirlediklerini bildirdi. Yavuz Ay, seçimlerden sonra Sivil Toplum Kuruluşları'nı
ziyaret ettiklerini ve bu amaçla siyasi parti teşkilatlarına da ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile
getirdi.
Saadet Parti Đl Başkanı Mahmut Arıkan da, yakın zamanda Genel Kurul yaparak yeni
Yönetim Kurulu'nu belirleyen Kayseri Minibüsçüler ve Servis Đşletmecileri Esnaf Odası
Başkanı Yavuz Ay ve arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.
Arıkan, ''Malum seçimler yaklaşıyor ve her geçen gün siyasi partilerimiz, Kayserimiz seçim
atmosferine giriyor. Saadet Partisi olarak geçmiş seçimleri kıyasladığımızda, bizim adımıza
zor seçimlerin geride kaldığına, sıkıntılı günlerin geride kaldığına yakından şahit oluyoruz.
Belediye başkanlarımız gittiği her yerde büyük bir teveccühle karşılanıyor. Projelerini
anlatıyorlar, Kayseri'nin sıkıntılarını dile getiriyorlar. Sorunları şahsa indirgemeden proje
bazında halkımıza mesajlarımızı iletiyorlar'' dedi.
Saadet Partisi Đl Başkanı Arıkan, şöyle devam etti:
''1994 yılında Kayserimiz Milli Görüş belediyeciliğiyle tanıştığında, Kayseri'nin çehresi
değişmişti. 10 yıl süre içinde Kayseri’de Milli Görüş belediyeciliğine ara veridi. Đnşallah 2014
yılı seçimlerinde Kayseri yeniden Milli Görüş belediyeciliğiyle tanışacak. Milli Görüş
hizmetleri de kaldığı yerden devam edecek kanısındayım. Biz bu seçimlerde seçim
sürprizinin, Saadet Partisi tarafından gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 1994 seçimlerinde
anketlerde Refah Partisi çok gösterilmiyordu ve yok sayılıyordu. Bugün de aynı tarz anketleri
kamuoyunda görüyoruz. Biz eminiz ki 30 Mart seçimlerinde kazanan Saadet Partisi olacak.
Đnşallah netice ne olursa olsun 31 Mart sabahı insanların birbirinin yüzlerine rahatlıkla
bakabilecekleri, halka selam verebilecekleri seçimi yüce Hak'tan diliyoruz.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5688.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mustafa Çelik’ten Fatih’te Yenilik Müjdeleri
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, 30 Marttan sonra Fatih, Sahabiye
ve Serçeönü Mahallesi’nin muazzam bir gelişim ve değişim sürecine gireceğini söyledi.AK
Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Fatih Mahallesi...
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, 30 Marttan sonra Fatih, Sahabiye
ve Serçeönü Mahallesi’nin muazzam bir gelişim ve değişim sürecine gireceğini söyledi.AK
Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Fatih Mahallesi Semt Pazarı, mahalle
esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın yoğun ilgiyle karşıladığı Mustafa Çelik,
mahalle için hazırladığı projeleri anlatarak 30 Mart seçimlerinde destek istedi.Fatih Mahallesi
Semt Pazarı, bölge esnafı ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mustafa Çelik, “30
Marttan sonra Fatih, Sahabiye ve Serçeönü Mahallesi’nin muazzam bir gelişim ve değişim
süreci başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Sahabiye Bölgesi’nde uygulayacağı Sahabiye Đş
ve Finans Merkezi Projesi’yle Fatih, Sahabiye ve Serçeönü Mahallelerimizde biz de çok
önemli gelişim ve değişim çalışmaları yapacağız. Büyük yenilikleri ve güzellikleri birlikte
yaşayacağız Đnşallah” dedi.AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe
yönetim kurulu üyeleriyle önce semt pazarını gezen Mustafa Çelik, ardından mahalle esnafını
ziyaret etti. Fatih Mahallesi’nde esnafın hayatını kolaylaştıracak ve kazancını artıracak
nitelikte hazırladıkları projeleri hayata geçireceklerini müjdeleyen Mustafa Çelik mahalle için
hazırladığı projeleri paylaşıp 30 Mart seçimleri için destek istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5689.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Başkan Büyükkılıç, Hisarcık Halkı Đle Beraber
Hisarcık Meydan Düzenlemesi Erciyes’e Yakışır
Oldu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Meydan camisinde Cuma namazı
sonrası semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını
değerlendirdi.Vatandaşların doğalgazın hisarcığa getirilmesini isteğine de “Doğalgaz’da...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Meydan camisinde Cuma namazı
sonrası semt halkı ve esnaf ile sohbet ederek belediye çalışmalarını
değerlendirdi.Vatandaşların doğalgazın hisarcığa getirilmesini isteğine de “Doğalgaz’da son
aşamaya gelindi. Yakın zamanda Hisarcık doğalgazla tanışacak” müjdesini verdi.
Hisarcık halkının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye çalışmaları ile
ilgili olarak mahalle halkına ve esnaflara memnuniyetlerini sorarak,bağ ve sayfiye alanlarının
yoğunluklu olduğu,Erciyes’in gidiş kapısı konumundaki Hisarcıkta Meydan düzenlemesi
çalışmasının Erciyes’e yakışır bir konuma geldiği, yollarının tamamının asfaltlandığını,çevre
düzenlemelerinin yapıldığını ve sulama suyu projesi ile 300.000 m2.alanın suya kavuştuğunu
söyledi.
AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Belediye Meclis Üyeleri daire müdürleri ile
mahalle muhtarının da iştirak ettiği Hisarcık inceleme gezisinde Başkan Memduh
Büyükkılıç,Hisarcık gönül dostu insanların yoğun olduğu, havası, doğası, suyu ile bağ ve
sayfiye alanları ile ilçemizin en güzel bölgelerinden birisidir.Belediye olarak,Melikgazi Đlçe
sınırları içerisindeki semtler arasında farklılık ve hizmet kalitesi gözetmeksizin yatırımlar
yapılmaktayız Melikgazi Belediyesi, Melikgazililer için şehrin her yerinde, şehrin her
noktasında var. Her hafta bir mahalle etkinliği ile çalışmaları yerinde tespit ediyor veya
değerlendiriyoruz. Semtler arası hizmet uçurumu bulunmaktadır.”dedi.
Mahalle de bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile sohbet eden ve çocuklara satranç
kitabı hediye eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Hisarcık halkının göstermiş olduğu ilgi ve
desteğe teşekkür ettiğini ve en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5690.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kocasinan Ahi Evran'ı Eski Evlerden Temizledi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Ahi Evran Mahallesi'nde harika bir şehir kurulacak
alanda bulunan bazı eski yapı ve ahırları yıkarak alanı temizlediklerini söyledi.Başkan Bekir
Yıldız, 1994 yılında Barbaros Mahallesi'nde Türkiye'nin...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Ahi Evran Mahallesi'nde harika bir şehir kurulacak
alanda bulunan bazı eski yapı ve ahırları yıkarak alanı temizlediklerini söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, 1994 yılında Barbaros Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kentsel
dönüşümünü gerçekleştirdiklerini hatırlatarak " Tenekelerden kurulmuş evlerin yerine
altyapısı ve sosyal tesisleri olan Barbaros Kent'i kurduk. Anadolu Harikalar Diyarı'nın
karşısında Ahi Evran Mahallesi'ndeki gecekonduların yerine de modern harika bir kent
kurmak için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.
Mülkiyeti belediyeye ait parseller üzerine yepyeni bir proje yapılması için eski yapı ve
ahırların bazılarını yıkarak temizlik yaptıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,"Ahi Evran
Mahallesi'nde, 250 gecekondunun yerine imarlı, planlı, modern yeni bir proje uygulanacak.
Anadolu Harikalar Diyarı karşısına Kayseri'yi temsil edecek harika bir proje yapılacak. Hak
sahibi vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5691.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kaan Savruk: "Kanımızın Son Damlasına
Kadar Mücadele Edip, Ligde Kalacağız"
Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Kaan Savruk, kanlarının son damlasına kadar
mücadele edip, süper ligde kalacaklarını söyledi.Kaan Savruk, kulüp binasında bir basın
toplantısı düzenledi. Đkinci yarıda ligde kalmak adına önemli...
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Kayseri Erciyesspor Kulübü Basın Sözcüsü Kaan Savruk, kanlarının son damlasına kadar
mücadele edip, süper ligde kalacaklarını söyledi.
Kaan Savruk, kulüp binasında bir basın toplantısı düzenledi. Đkinci yarıda ligde kalmak adına
önemli adımlar attıklarını belirten Savruk, "Devre arası kamp çalışmaları kapsamında
öncelikle Antalya’nın Belek ilçesinde yaklaşık 20 gün kamp yaparak, çeşitli ülkelerin çeşitli
takımlarıyla hazırlık maçları yapılmıştır. Bu hazırlık maçlarıyla, sonuçtan daha çok teknik
direktörümüzün takımı tanıması, futbolcuların hocamızı tanıması sağlanmıştır. Ayrıca
transferlerimizin bir kısmı hazırlık kampımıza yetişse de transfer piyasasındaki çeşitli
engellerden dolayı bazıları kampa yetişememiştir. Teknik direktörümüzün isteği
doğrultusunda bütün transferler gerçekleştirilmiş ve oyuncularımız takımla çalışmalara
başlamıştır. Transfer döneminde takıma katılan oyuncular olduğu gibi beklentilerimizi
karşılamayan bazı oyuncularımızla da yollarımız ayrılmıştır. Aramızdan ayrılan oyunculara
yeni takımlarında ve bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
"11 FUTBOLCU ĐLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"
Savruk, 11 futbolcu ile yollarını ayırdıklarını hatırlatarak, "Edinho, Braga takımından geldi.
1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Cenk Ahmet Alkılıç, Çaykur Rizespor’dan sezon sonuna kadar

kiralık geldi. Gökhan Değirmenci, Kayserispor’dan bonservisiyle geldi ve sezon sonuna kadar
anlaştık. Hüseyin Kala, Kasımpaşa’dan geldi. 2,5 yıllık anlaşma sağlandı. Josef Çınar,
Chemnitzer’dan geldi ve 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Mehmet Akgün, Beşiktaş’tan geldi ve
1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Murat Yıldırım Bursaspor’dan geldi. 2,5 yıllık anlaşma sağlandı.
Pape Diakhate, Granada’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak geldi. Yakup Ramazan Zorlu,
Giresunspor’dan geldi. 2,5 yıllık anlaşma sağlandı. Son olarak Yiğit Gökoğlan,
Galatasaray’dan sezon sonuna kadar kiralık geldi" diye konuştu.
"LĐGDE KALMAK ADINA ÖNEMLĐ ADIMLAR ATTIK"
10 yeni transferin antrenmanlara hafta başından beri katılım sağladığını ifade eden Savruk,
"Biz ligde kalmak adına önemli adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. Kanımızın son
damlasına kadar mücadele edip ligde kalacağız. Çaykur Rizespor maçında da bilet fiyatlarını
kale arkası 3 TL, doğu ve batı tribünleri de 5 TL olarak belirledik. Yarınki maçı dolu
tribünlere oynamayı arzu ediyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bu önemli maça davet ediyoruz"
şeklinde konuştu.
"STADIN DA KENDĐNE GÖRE BĐR DÜZENĐ VAR"
Savruk, Kayseri Erciyesspor'un antrenmanlarını Kadir Has Stadı'nda yapması ile ilgili basında
bazı haberlerin çıktığını belirterek, şunları söyledi:
"Hafta başında hocamız antrenmanın bir bölümünü Kadir Has Stadı'nda yapmayı istedi.
Bununla ilgili basında çıkan bazı haberleri bizler de duyduk. Bunu yönetim olarak biz de talep
ettik. Talebimiz ligde kalmak adına yapılmış şeyler. Tabi ki Spor A.Ş.’nin de kendine göre
teknik analizleri vardır. Dolayısıyla biz bugüne kadar Spor A.Ş. ile hiçbir polemik yaşamadık.
Her zaman da stadı bize hazır hale getirdiler. Hocamızın tek derdi Kayseri
Erciyessporumuz'un ligden düşmemesi. Kendisi bunun için çırpınıyor. Stadın da kendine göre
bir düzeni var."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5692.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Milliyetçi Hareket Partisi Stk Ziyaretlerine
Devam Etti
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları, Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Sivil
Toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam etti.Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Melikgazi Belediye Başkan...
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Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları, Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Sivil
Toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Kocasinan Belediye Başkan Adayları Sivil
Toplum Kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Belediye Başkan Adayları Öğretim
Üyeleri Derneği, Sarraf ve Kuyumcular Odası, Türk Ocağı ve Bilgi Yurdu Derneği'ni ziyaret
etti.
Seçim çalışmaları ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine
bilgi veren Belediye Başkan Adayları, sıkmadık el, girmedik hane ve iş yeri bırakmamak için
gece gündüz çalışmalar yaptıklarını belirttiler. Vatandaşların, mevcut Belediye
Başkanlarından oldukça şikayetçi olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özsoy, bu mevcut belediye başkanların bilimden, ilimden ve fen’den bir haber
çalışma yapmaktalar “ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5693.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Akkışla Büyükşehir Đle Yakınlaşıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'yi ilçeleriyle birlikte geleceğe
taşıyacak en önemli proje olarak nitelendirilen "Ufuktaki Kent Kayseri" programını ilçelerde
anlatmaya devam ediyor. Başkan Özhaseki ve beraberindekilerin...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'yi ilçeleriyle birlikte geleceğe
taşıyacak en önemli proje olarak nitelendirilen "Ufuktaki Kent Kayseri" programını ilçelerde
anlatmaya devam ediyor. Başkan Özhaseki ve beraberindekilerin durağı bu kez Akkışla oldu.
Akkışla'da, Akkışla-Sultanhanı yolunu açma sözü veren Başkan Özhaseki bu yolun
yapılmasıyla Akkışla'nın Kayseri'ye 20 kilometre daha yaklaşacağı müjdesini verdi.
Akkışla girişinde AK Parti Đlçe Başkanı Davut Altınoluk, Belediye Başkan Adayı Ali Ergül
ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'ye AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri
eşlik etti. Çiçeklerle karşılanan Başkan Özhaseki için "Akkışla Seninle Gurur Duyuyor", "En
Büyük Başkan Haseki Başkan" sloganları atıldı.
Đlçe meydanından başlayarak esnafları ziyaret eden Başkan Mehmet Özhaseki, sırasıyla CHP,
MHP, BBP ve Demokrat Parti ilçe Teşkilatlarını da ziyaret ederek kısa süreli sohbetlerde
bulundu.
Başkan Özhaseki Cuma namazının ardından Akkışla Spor Salonu'na geçerek "Akkışla
Büyükşehir ile Buluşuyor" toplantısına katıldı.
Toplantıda kısa bir selamlama konuşması yapan ilçe başkanı Davut Altınoluk'un ardından
Akkışla Belediye Başkan Adayı Ali Ergül kürsüye geldi ve Akkışla'nın Büyükşehir
Belediyesi'nin desteğiyle büyük hizmetler alacağına inandığını dile getirerek "Büyük Usta

Özhaseki Başkan ile çalışacak olmanın heyecanı içindeyim" dedi. AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz de konuşmasında Akkışla'nın gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, bu ilginin AK Parti'yi
seçimlerde sonuca ulaştıracağını belirtti.
Alkış ve tezahüratlar eşliğinde, "Büyük Başkan" sloganlarıyla kürsüye gelen Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki sunumuna Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı hizmetleri
özetleyerek başladı. Yapılan yatırımlarla Kayseri'yi dünyanın modern şehirlerinden biri haline
getirdiklerini ifade eden Başkan Özhaseki, bu hizmetleri yaparken Kayseri'de aç ve açıkta
kimseyi bırakmadıklarını kaydetti.
Kayseri'ye yapılan yatırımların ardından Akkışla ile ilgili tespitlerini dile getiren Başkan
Özhaseki ardından da önümüzdeki dönemde Akkışla'ya yapmayı planladıkları proje ve
hizmetleri anlattı. Đşe, su, kanal ve arıtma tesisi ile başlayacaklarını söyleyen Başkan
Özhaseki, bölgenin altyapısının bu yıl içinde tamamlayacaklarını belirtti. Altyapının ardından
merkez ve köy yollarının ıslahının yapılacağını dile getiren Başkan Özhaseki, önemli bir
hizmetin altını çizdi ve "20 kilometre olan Akkışla-Sultanhanı yolunu açarak ilçenin
Kayseri'ye uzaklığı 60 kilometreye düşüreceğiz" dedi.
Sözleri sık sık alkış ve tezahüratlarla kesilen Başkan Özhaseki şöyle devam etti:
"Turizm potansiyelini ortaya çıkarıp Tabal Harabeleri ve Uğurlu Kale-Nekrapol Alanı'nda
çalışma yapacağız. Yapılan festivalleri büyüterek devam ettirmeyi hedefliyoruz. Tüm
ilçelerimizde olduğu gibi Akkışla'ya da büyük bir sosyal tesis yapacağız. Burada gençlik
merkezi ve hanımlar için kurs merkezi gibi birimler olacak. Bir yandan soğuk hava deposunu
ilçenin hizmetine sunarken bir yandan da semt pazarını kapalı hale getireceğiz. Ulaşımda
seçimlerden hemen sonra iyileştirme başlayacak ve fiyatlarda tüm ilçelerde indirime
gidilecek. Bunların dışında da ilçe halkının beklentilerini alarak Büyükşehir'in gücü ile
sorunları gidermek bizim amacımız. Biz şimdiye kadar söz verip de dönüp gidenlerden
olmadık. Allah'a şükür ne söylediysek yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."
Başkan Özhaseki konuşmasının ardından ilçeye bağlı belde ve köyleri ziyaret ederek
programını tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5694.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ak Parti Belsin Seçim Bürosu Açıldı
AK Parti Melikgazi Đlçesinin ilk seçim bürosu, Belsin Anafartalar Mahallesinde Melikgazi
Belediye Başkanı ve yeni dönemde de başkan adayı olan Memduh Büyükkılıç, AK Parti
Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Đlçe Kadın Kolları Başkanı...
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AK Parti Melikgazi Đlçesinin ilk seçim bürosu, Belsin Anafartalar Mahallesinde Melikgazi
Belediye Başkanı ve yeni dönemde de başkan adayı olan Memduh Büyükkılıç, AK Parti

Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Đlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu, gençlik
kolları üyeleri ve partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Belsin Seçim Bürosunun açılış kurdelesini Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
ile Đlçe Başkanı Timur Barlas ve Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu birlikte kesti.
Açılışın ardından salonda bulunan ve kendisine yönelik sevgi gösterilerinde bulunan
vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Başkan Büyükılıç, yaptığı hizmetlerle model olmuş
bir belediye olarak insanlığa hizmetin sevdalısı olduklarını söyledi.
Bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmek adına yoğun gayret gösterdiklerini, parkların
kullanılabilir hale getirilerek metrekare başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının
üzerine çıkardıklarını, birlik ve beraberlik içerisinde yeni dönemde de bu hizmetlerin devam
etmesini sağlayacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Memleketimizi karıştırmak ve bizi
birbirimize düşürmek isteyenler var, ancak bizler bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. Birlik ve
beraberliğimizi bozdurmayacağız. El ele vererek bundan sonraki çalışmalarımızı daha ileri
noktalara taşıyarak, bölgemizin daha çok kalkınmasını sağlayacağız. Belediyemiz sınırları
içerisinde bulunan her bölgeye ayrımcılık yapmadan hizmet götürdük. Bu haliyle Melikgazi
Belediyesi kendine has bir model oluşturdu. Bu modelin oluşturulmasında helali haramı bilen,
kamu hakkını, yetim hakkını gözeten bir ekibin iş başında bulunması elbette ki oldukça
önemli.Çünkü bizler yaratılanların en şereflisi insanlığa hizmetin sevdalılarıyız” diye konuştu.
Belsin bölgesinin yapılan hizmet ve yatırımlarla çehresinin değiştiğine işaret eden Başkan
Büyükkılıç, ''03 Ocak 2014 tarihinde temeli atılan ve bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete
açılması planlanan Tınaztepe sosyal tesisi ile birlikte, bölgede bulunan yüksek gerilim hattının
yer altına alınarak bu sayede 7 mahallenin Belsin bölgesine doğrudan bağlantısını
sağlayacağız'' dedi. Büyükkılıç, ayrıca, Belsin bölgesine eğitimin ve eğitimcinin dostu bir
belediye olarak önümüzdeki dönemde Tınaztepe ve 19 Mayıs Mahallesine iki okulun
yaptırılacağı müjdesini verdi.
Sözleri sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Başkan Büyükkılıç, partililerin yoğun tezahüratları
arasında tamamladığı konuşması sonrası vatandaşlarla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5695.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Soçi Kış Olimpiyatları Protesto Edildi
Kayseri Kafkas Dernekleri, düzenlediği açık hava basın toplantısında, Rusya'nın Soçi'de
düzenlediği 2014 Kış Olimpiyatlarını protesto etti.Kayseri Meydanı'nda düzenlenen
toplantıda, Kayseri Kafkas Dernekleri adına bir açıklama yapan...
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Kayseri Kafkas Dernekleri, düzenlediği açık hava basın toplantısında, Rusya'nın Soçi'de
düzenlediği 2014 Kış Olimpiyatlarını protesto etti.
Kayseri Meydanı'nda düzenlenen toplantıda, Kayseri Kafkas Dernekleri adına bir açıklama
yapan Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mükremin Öner, 1864 yılında
Kuzey Kafkasya'yı işgal eden Rus Çarlığı ordusunun, Çerkesleri yurtlarından söküp atmak
için 300 yıl devam eden savaşı kazandıklarını ilan ettikleri yer olan Soçi'de Olimpiyat
yapılmasını protesto ettiklerini söyledi. Öner, ''Rus ordusu Soçi'yi işgal ettiğinde o şehirde
sadece 68 insanımız sağ kalmıştı. Yüz binlerce insanımızın cesedi, bugün olimpiyat
yapılmakta olan Soçi topraklarının altındadır. Olimpiyat alanı adeta bir açık alan mezarlıktır
ve Rusya, hunharca katlettiği insanların kan ve kemikleri üzerinde olimpiyat düzenlemektedir.
Bir millete bundan daha vahşiyane bir zulüm olabilir mi?'' dedi.
Rusya'nın, ulusların barış, dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygı çerçevesinde sporda yarışması ve
dayanışması olan Olimpiyatları, işgalciliğini, haksızlığını, sömürüsünü ve zulmünü daha da
pekiştirmeye alet etmektedir. Rusya yaptığı sürgün ve soykırımla Kuzey Kafkasya'da barış,
kardeşlik, dostluk mu bıraktı ki, Soçi'de Olimpiyat düzenliyor? Kuzey Kafkasya'da halen
yaşamakta olan yaşamakta olan yerli halkının 20 katı dünyanın muhtelif yerlerinde sürgünde
yaşarken ve Çerkeslerin anayurtlarına dönmelerinin önüne her türlü engeli koymak suretiyle
Kuzey Kafkasya'da huzur ve kardeşlik mi bıraktı ki Soçi'de olimpiyat düzenliyor?'' ifadelerini
kullandı.
Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Mükremin Öner, ''Bu Olimpiyatın, Kuzey Kafkasya'nın
acılarla dolu tarihi geçmişiyle örtüşmemesinden, Çerkeslerin huzur, güvenlik ve özgür
iradelerine katkı verecek bir düşünceden yoksun olmasından ve Rusya'nın amacının
işgalciliğini ve zulmünü daha da pekiştirmek olmasından dolayı Putin'i ve Rusya'yı, 2014
Soçi Kış Olimpiyatları'nı menfur emellerine alet etmesinden dolayı protesto ediyor, Türkiye
ve dünya kamuoyunun bu oyuna gelmemesini temenni ediyoruz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5696.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri’de 2 Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, saniye saniye güvenlik
kameraları tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz kavşakta Farabi Caddesi
üzerinden Köşk Caddesi’ne geçmeye çalışan B.T. yönetimindeki...
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Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, saniye saniye güvenlik
kameraları tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz kavşakta Farabi Caddesi üzerinden Köşk Caddesi’ne
geçmeye çalışan B.T. yönetimindeki 38 ZE 467 plakalı otomobille Köşk Caddesi'nden gelen

A.Y. yönetimindeki 38 YN 298 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yol
kenarındaki elektrik direği devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis,
sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Đtfaiye ekipleri elektrik akımını keserken, polis ekipleri de olay
yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazada yaralanan A.Y., B.T. ve H.T. olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından, Eğitim
ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar
ise çekici tarafından kaldırıldı.
Kazayı gören Abdullah Topal ise, başvurularına rağmen kontrolsüz kavşağa trafik ışığı
takılmamasından yakındı. Topal, “Ben Çınar Sitesi sakiniyim. Burada ölümlü ve yaralanmalı
kazalar oluyor. Đnsanlar canını ve malını kaybediyor. Kaç defa başvuruda bulunmamıza
rağmen buraya ışık takmıyorlar” dedi.
3 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye
kaydedildi. Güvenlik kamerası tarafından 2 aracın çarpışma anı ve kazadan sonra yaşanan
panik kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5697.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayserispor, Elazığ'a Hareket Etti
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Sanica Boru Elazığspor maçı
için, Elazığ'a hareket etti.Kayserispor, bu gün akşam saatlerinde Kayseri Erkilet
Havaalanı'ndan hava yolu ile Elazığ'a hareket etti. Kayserispor...
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Sanica Boru Elazığspor maçı
için, Elazığ'a hareket etti.
Kayserispor, bu gün akşam saatlerinde Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan hava yolu ile Elazığ'a
hareket etti. Kayserispor yönetiminin tam kadro katılırken, deplasmanda Sanica Boru
Elazığspor ile 13:30'da karşı karşıya gelecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5698.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ak Parti Đkinci Seçim Bürosunu Gültepe'de
Açtı
AK Parti Melikgazi Đlçe Teşkilatı, Belsin Anafartalar bölgesinden sonraki ikinci seçim
bürosunu Gültepe Mahallesinde açtı.Doruk Sokakta gerçekleştirilen açılışa Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Đlçe...
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AK Parti Melikgazi Đlçe Teşkilatı, Belsin Anafartalar bölgesinden sonraki ikinci seçim
bürosunu Gültepe Mahallesinde açtı.
Doruk Sokakta gerçekleştirilen açılışa Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK
Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Kadın Kolları Đl Başkanı Venhar Pakırtaşı,
Melikgazi Đlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Gençlik
Kolları Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.
Burada konuşan AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, açılışı gerçekleştirilen seçim
bürosunun 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için hayırlı olması temennisinde bulundu.
AK Parti Kadın Kolları Đl Başkanı Vehhar Pakırtaşı da konuşmasında kadınlar olarak siyaset
arenasında bir mücadelesinin içerisinde olduklarını ve bu mücadeleyi de hak edenler için
yaptıklarını söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı işaret eden Pakırtaşı;
"Sizin gibi başkanlar için çalışmak bizim için büyük bir gururdur. He zaman yanınızda var
olan Ak Kadınlar, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecek” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında, Melikgazi’nin 520 bini
aşan nüfusu ile metropol bir ilçe konumunda olduğunu hatırlattı ve bu durumun üzerlerindeki
sorumluluğu daha da artırdığını söyledi. Bu yüzden daha çok çalışıp, daha çok oy patlaması
yapacak çalışmanın içerisinde olmaları gerektiğine işaret eden Başkan Büyükkılıç
amaçlarının, yaratılmışların en şereflisi olan insanlığa hizmet etmek ve art niyetlilere fırsat
vermemek olduğunu ifade etti. Bu amaç doğrultusunda aynı gayret içerisinde olacaklarının
bilgisini veren Başkan Büyükılıç, “Amacımız birilerini seçmek değil, başbakanımızın elini
güçlendirmek, insanlığa hizmet etmek ve art niyetlilere fırsat vermemektir. Bu anlayış
içerisinde el-ele, gönül gönüle kenetlenerek hep birlikte daha güzel hizmetler yapacağımıza
inanıyorum. Biz bugüne keder başkalarının eksikliğine endeksli hiçbir çalışmada bulunmadık.
Başkasının eksikliği ya da yanlışı bize puan getirmez. Önemli olan bizim neler yaptığımızdır.
Melikgazi ilçemizi adeta bir nakkaş gibi her mahallesi, her sokağını, sosyal donatılarını bire
bir elden geçirdik. 2009 yılında belediyemize bağlanan 7 belde belediyesi için de aynı gayreti
göstererek, Melikgazi ilçemiz için belirlenen hizmet standartlarını bu bölgelere de getirdik.
Şimdi sıra, ilçemize bağlanacak olan Ağırnas Kasabası ve Sarımsaklı Köyümüzde. Đnşallah 30
Mart’tan sonra Ağırnas ve Sarımsaklı Köyümüz de Melikgazi standartlarında hizmet alacak.
Melikgazili olmanın ayrıcalığını yaşayacak. Bizler hizmetlerimizde iç bir zaman ayrımcılık ya
da bölgecilik yapmadık. Đnsanları ya da bölgeleri yaşantılarından, kılık-kıyafetlerinden,

inancından ya da siyasi kanaatinden dolayı hizmetlerden mahrum bırakmayı içimizden dahi
geçirmedik” dedi.
Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları Đl Başkanı Venhar Pakırtaşı
ile Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas birlikte kesti. Açılışın ardından Başkan Büyükkılıç,
bir süre partililerle sohbet edip kahve içti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5699.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Yabancı Uyruklu Öğrenciler, 'masa Tenisi'nde
Ter Döktü
Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği (KUDER), Kayseri'de eğitim-öğretim hayatını
sürdüren üniversiteli ve liseli öğrencilere yönelik "Masa Tenisi Turnuvası" düzenledi.
Yaklaşık 25 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen...
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Kayseri Uluslar Arası Öğrenci Derneği (KUDER), Kayseri'de eğitim-öğretim hayatını
sürdüren üniversiteli ve liseli öğrencilere yönelik "Masa Tenisi Turnuvası" düzenledi.
Yaklaşık 25 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Taylantlı Fahas
birinci, Srilankalı Muhammet Rimşan Rafik ikinci, Pakistanlı Muhammet Zeynel Abidin ise
üçüncü oldu. Yarışmada birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye de 1 gramlık
altın hediye edilirken tüm katılımcılara çeşitli giyim ve kırtasiye eşyaları verildi.
KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut yaptığı açıklamada, "Kayseri Uluslar Arası
Öğrenci Derneği (KUDER) olarak misafir öğrencilerimize yönelik eğitim, rehberlik, burs,
gıda, barınma ve spor faaliyetleri gibi birçok alanda faaliyet yürütmekteyiz. Sportif
faaliyetlere de en az diğer etkinliklerimiz kadar önem veriyoruz. KUDER bünyesinde erkek
ve bayan öğrencilerimize ayrı ayrı olmak üzere Kung-Fu, Tekvando, Aikidio, Futbol, Masa
Tenisi, Yüzme gibi alanlardaki sportif faaliyetlerimizi yıl içerisinde sürekli olarak devam
ettirmeye çalışıyoruz. Özellikle yarı yıl tatilini öğrencilerimizin en iyi şekilde değerlendirip
eğitim-öğretim döneminin stresli ortamından sıyrılmalarına katkı sağlamak amacıyla birçok
gezi ve piknik etkinlikleri düzenlemekteyiz. Erciyes gezi etkinliklerimize 400'ün üzerinde
misafir öğrencimiz iştirak etti. KUDER Futbol Turnuvasına 30 ülkeden öğrenciler takım
halinde katıldı. Masa Tenisi Turnuvamız ise yaklaşık 25 ülkeden öğrencinin katılımıyla
tamamlandı. Çalışmalarımız inşallah tüm hızıyla devam edecektir" dedi.
KUDER Eğitim Sorumlusu Müslim Yalçın ise KUDER bünyesindeki çalışmaların tüm
hızıyla devam edeceğini, amaçlarının KUDER bünyesinde bulunan tüm öğrencilere her
alanda hizmet üretmek olduğunu, özellikle 3-4-5 Mayıs 2014'te Kayseri Meydan Parkı'nda

gerçekleştirmeyi planladıkları 7. Uluslar Arası Öğrenci Buluşması'nın ülkemizde yaşayan
misafir öğrencilerin halkımızla tanışıp kaynaşması noktasında çok önemli olduğunu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5700.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri'nin En Büyük Đkinci Parkında Sona
Gelindi
Talas Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesinden Yenidoğan, Bahçelievler ve Harman
Mahallesine kadar olan alanda yapımı süren, Kayseri'nin en büyük ikinci parkı olacak Deliçay
Yaşam Parkı'ndaki çalışmalarda sona gelindi.Park Bahçeler...
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Talas Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesinden Yenidoğan, Bahçelievler ve Harman
Mahallesine kadar olan alanda yapımı süren, Kayseri'nin en büyük ikinci parkı olacak Deliçay
Yaşam Parkı'ndaki çalışmalarda sona gelindi.Park Bahçeler Müdürlüğü Deliçay'ın
Bahçelievler Mahallesindeki 40 bin metrekarelik alanda planlanan çalışmalarını tamamlama
aşamasına getirdi. 28 bin metrekarelik kömürcüler sitesinin kaldırılmasıyla yapımı hızla süren
Deliçay Yaşam Parkı'nın Bahçelievler bölümünde incelemelerde bulunan Talas Belediye
Başkanı Rifat Yıldırım, bu alanın her türlü sosyal donatıyla hizmet verilen çok fonksiyonel bir
park olacağını hatırlattı.Başkan Yıldırım, birinci kısmı Yenidoğan Mahallesinde tamamlanan
Deliçay Yaşam Parkı'yla ilgili, "Bahçelievler Mahallesine büyük bir park yapmak istiyorduk
ve bu düşünce de şu anda gerçekleşmek üzere. Burada çocuk oyun gruplarından açık hava
spor aletlerine, kamelyalar ve banklardan yürüyüş yolları ve mini futbol sahasına kadar her
kesimden vatandaşımızın yararlanabileceği bir alan oluşuyor" dedi.Deliçay üzerine yapılacak
köprüler, yeşil alanlar, otomatik sulama ve aydınlatmayla parkın modern bir yapıda olacağını
kaydeden Başkan Yıldırım, "Çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor. Đnşallah parkımız Mart
ayından önce hizmete girecek. Tabi bu parkın yapımını 28 bin metrekare olarak düşünmüştük,
şuanda 40 bin metrekareyi buluyor. Deliçay Yaşam Parkı, Đnönü Parkı’ndan sonra şehrimizin
ikinci en uzun parkı olacak. Erciyes Üniversitesi sınırından Ali Dağın eteğindeki Mehmet
Şafak Paraşüt Đniş Alanına kadar devam ediyor" diye konuştu.Başkan Yıldırım, Deliçay
Yaşam Parkı'nın Yenidoğan Mahallesindeki devamıyla 70 bin metrekareye ulaşacağını
kaydederken, personele tatlı ikram ederek ziyaretini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5701.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr.
Mustafa Palancıoğlu:
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçim hazırlıkları
kapsamında Başakpınar, Kuruköprü ve Çatakdere (Dikir) mahallelerini ziyaret etti.Seçim
hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam eden AK Parti Talas Belediye...
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçim hazırlıkları
kapsamında Başakpınar, Kuruköprü ve Çatakdere (Dikir) mahallelerini ziyaret etti. Seçim
hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam eden AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, Başakpınar, Kuruköprü ve Çatakdere mahallelerini ziyaret ederek
projelerini anlattı.Başakpınar'daki esnaf ziyaretinin ardından, Kuruköprü ve Çatakdere
mahallelerine geçen Palancıoğlu, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her iki
mahallede de vatandaşın sıkıntı ve isteklerini dinleyen Palancıoğlu, "Sıkıntıları aşabilmemiz
için hep birlikte el ele çalışmalıyız" dedi.Mahallelerin son durumlarını ve isteklerini dinlemek
için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Palancıoğlu, "Buraya oy istemeye değil, tanışmaya
ve kendimizi anlatmaya geldik. Allah’ın izniyle buraya tutamayacağımız sözler vererek
sizlere karşı mahcup olmak için değil, sizlerin istekleri ve eksikleri doğrultusunda projeler
geliştirmeye, sizlerle fikir alışverişinde bulunmaya geldik" diye konuştu.Kendisine gösterilen
sevgi ve ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Palancıoğlu, "Đnşallah bizlere güvenen
insanları utandırmayacak çalışmalara imza atacağız. Sorunların çözümü için, kalkınan ve
gelişen Talas için hep birlikte yönetim ve vatandaş olarak el ele çalışacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5702.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Argıncık Ülkü Ocaklarından Eylem
Argıncık Ülkü Ocakları, kaçak sigara, esrar ve benzeri uyuşturucu maddelerin satışının
yapılmasını protesto etmek için eylem yaptı.Argıncık'ta yapılan eylemde konuşan Argıncık
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Akgüneş, "Đçinde bulunduğumuz...
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Argıncık Ülkü Ocakları, kaçak sigara, esrar ve benzeri uyuşturucu maddelerin satışının
yapılmasını protesto etmek için eylem yaptı.
Argıncık'ta yapılan eylemde konuşan Argıncık Ülkü Ocakları Başkanı Ali Akgüneş, "Đçinde
bulunduğumuz son 12 yılda eğitim ve öğretim çökmüş, ülkemizin geleceği olan gençliğimiz
kaçak sigaraya, esrar ve benzeri uyuşturucu madde batağına sürüklenmektedir. Kaçak sigara o
kadar meşru bir hale gelmiştir ki esnaflığı yapılmakta, sokak aralarında değil sadece bu işi
yapmak üzere dükkanlar açılmakta. bu dükkanlarda ise kaçak sigara yanında esrar ve
uyuşturucu maddeler satılmaktadır. Yasal olarak esnafa getirilen '18 yaşından küçüklere
sigara satılmaz' kanununa rağmen bu şer yuvalarında körpe yavrulara uyuşturucu
satılmaktadır. Ülkü Ocakları eğitim ve Kültür Vakfı olarak Argıncık gençliğinin bu şer
yuvalarına adeta peşkeş çekilmesini kınıyoruz" diye konuştu.
'Arıncık gençleri neden devlet memuru, asker, polis, mühendis, avukat yada hakim olmasın'
diyen Akgüneş, "Ailelere soruyoruz; dizilerden kafamızı kaldırıp çocuklarımıza kaç dakika
ayırıp onların sorunlarına ne kadar ortak oluyoruz. Zaten ilimiz sosyal olarak ikiye ayrılmış
durumda. Bazı yöneticilerin Argıncık gençliğine fabrikalara ve inşaatlara işçi potansiyeli
gözüyle bakmasına karşın ülkücü düşünceye göre bu gençlik birebir Bedir, Malazgirt,
Çanakkale gençliğidir. Vatan ve milleti için kendi çıkarını düşünmeden çalışacak bir
gençliktir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5703.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Develi'deki Sanayi Camii Yandı
Kayseri'nin Develi ilçesi Sanayi Sitesi'nde bulunan Sanayi Camii'nde yangın çıktı. Đtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, camide büyük çapta hasar meydana
geldi.Alınan bilgilere göre, Sanayi Camii'nde kılınan akşam...
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Kayseri'nin Develi ilçesi Sanayi Sitesi'nde bulunan Sanayi Camii'nde yangın çıktı. Đtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, camide büyük çapta hasar meydana
geldi.
Alınan bilgilere göre, Sanayi Camii'nde kılınan akşam namazından sonra yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar, kısa sürede büyüyen yangını itfaiyeye ihbar etti. Đhbar üzerine camiye
gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, ölen ya da yaralanan
olmazken, camide büyük çapta hasar meydana geldi.
Camideki yangınla ilgili olarak M.Đ. isimli bir kişi gözaltına alındı. M.Đ'nin akli dengesinin
yerinde olmadığı ifade edildi.

Sabah saatlerinde dükkanlarını açmak üzere Sanayi Sitesi'ne gelen esnaf, caminin yandığını
görünce büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadı.
Bu arada, caminin bir an önce eski haline kavuşması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5704.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut:
AK Parti Đl Başkanlığında nöbetçi vekil uygulaması kapsamında nöbetçi vekil olan TBMM
Başkan Vekili Sadık Yakut, yaptığı konuşmada, “17 Aralık’taki yolsuzluk kılıfı ile bir yargı
darbesi yapılmak istendi” dedi.TBMM Başkan Vekili...
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AK Parti Đl Başkanlığında nöbetçi vekil uygulaması kapsamında nöbetçi vekil olan TBMM
Başkan Vekili Sadık Yakut, yaptığı konuşmada, “17 Aralık’taki yolsuzluk kılıfı ile bir yargı
darbesi yapılmak istendi” dedi.
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti il binasında yapığı basın açıklamasında,
"Önümüzde mahalli idareler seçimi, sonra da ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi var.
Mahalli idareler seçimi olarak hepinizin bildiği Türkiye’de ve Kayseri’de belediye başkan
adaylarımızı belirledik. Şimdi de belediye meclis üyesi adaylarımızı belirlemek için
çalışmalar yapıyoruz. Biz Türkiye’yi daha iyi yaşanılabilir bir ülke haline getirmek için uğraş
vermekteyiz. Mahalli idareler seçimleri önemli çünkü bildiğiniz gibi Büyükşehir Yasası'nı
çıkardık. Buna göre tüm ilçelerimizi ve beldelerimiz mahalli idareler seçimi ile büyükşehir
hinterlandının içine alınmış oluyor. Onun için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiye
kadar merkezde yaptığı hizmetler neyse genel anlamda ilçelerimizde, beledilerimizde ve
köylerimizde de olacak. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten ilçe ve belde
gezilerini yaptı. Burada hangi projeleri yapacaklarını anlattılar” diye konuştu.
Geçen dönemki mahalli idareler seçimlerinde yüzde 39 oy aldıklarını belirten Yakut, “Şimdi
yapılan kamuoyu çalışmaları bunun çok üzerinde olduğunu gösteriyor. Şimdiki seçimlerde
hedefimiz yüzde 50’nin üzerinde oy almak. Şu an yapılan kamuoyu araştırmaları bunu
gösteriyor ama şu ana kadar yapılan tartışmalar bunu mahalli idareler seçimi olmaktan
çıkardı, başka bir noktaya getirdi. Bunun da asıl gerekçesi ağustos ayında yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı seçimi. Hepinizin bildiği gibi MĐT krizi ile başlayan süreç, Gezi Olayları
ile devam etti. Daha sonra da 17 Aralık’taki yolsuzluk kılıfı ile bir yargı darbesi yapılmak
istendi. Ortada bir yolsuzluk varsa bu yolsuzluğu kimse koruyacak ve kollayacak değil.
Yolsuzluğa adı karışan Sayın Bakanlar, kesinlikle görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce
Divan'a giderler. Kimse yapılan yolsuzluğu korumanın peşinde değil. Tabii Yüce Divan'a
gitmedikleri takdirde kamu vicdanı zaten rahatsız olacak. Onun için bundan kimsenin şüphesi

olmasın. 17 Aralık’taki hadiseye baktığımız zaman; 4 tane ayrı bakanlıkta 2 seneden bu yana
yapılan takip neticesinde ayrı ayrı olayların Halk Bankası ile de birleştirilip bir darbe
girişiminde bulunulması, ki bu çok önemliydi, o günden bu yana yapılan düzenlemeyle
bunların önüne geçildi. Bundan sonra da bu gibi krizlerin çıkması halinde anında müdahale
edilerek hem mahalli idareler seçimleri hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine rahat bir
ortamda gireceğiz. Şu ana kadar yapılan düzenleme ile MĐT krizi ile başlayan Gezi Olayları,
17 Aralık darbe girişimi atlatıldı. Hatırlarsanız Gezi Olaylarının başladığı günlerden sonra
şöyle bir şey söylenmişti, olayların önüne geçtikten sonra, ‘Aralık ayında tekrar görüşeceğiz’
diye. Tabii insan hafızası da zaman zaman söylenen sözleri unutuyor ama aralık ayında
geldiğinde yargı vasıtasıyla darbe yapmak istedikleri gündeme geldi ki insanlarımız Gezi
Olayları sırasında söylenen sözleri unuttular. Biz bunları her geldiğimizde hatırlatacağız.
Türkiye bir süreçten geçiyor. Đnşallah bu süreci sağ salim atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5705.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Özhaseki, Akkışla'nın Köylerini Gezdi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Akkışla programı kapsamında
ilçenin iki beldesi ve bazı köylerini de ziyaret etti. Büyükşehir'in gücü ile köylerdeki
sorunların çözüleceğini belirten Özhaseki, "Bu yaz itibarıyla...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Akkışla programı kapsamında
ilçenin iki beldesi ve bazı köylerini de ziyaret etti. Büyükşehir'in gücü ile köylerdeki
sorunların çözüleceğini belirten Özhaseki, "Bu yaz itibarıyla buralarda hizmetlerle
konuşuruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Akkışla sonrası ilk durağı Gömürgen
beldesi oldu. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đlçe Başkanı Davut Altınoluk, Belediye
Başkan Adayı Ali Ergül ve Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri ile Gömürgen'e giden Başkan
Özhaseki belde meydanında karşılandı. Salona sığmayan kalabalığa açık havada hitap eden
Başkan Özhaseki, yeni Büyükşehir Yasasını anlatarak, yasanın ilçelerle Büyükşehir
Belediyesinin birlikte hareket etmesine imkan verdiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin
bütçesi, gücü, ekibi ve hizmet etmek için iradesi bulunduğunu dile getiren Özhaseki,
"Kayseri'yi Avrupa şehirleriyle yarışır hale getirdik. Şimdi önümüze ilçe ve köylere hizmet
etme imkanı çıktı. Bu yaz itibarıyla buralarda hizmetlerle konuşacağız" dedi.
BORÇTAN KURTULAN MUHTAR, BAŞKAN'A SARILDI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Gömürgen sonrası gittiği Ortaköy'de davulzurna ve halaylar eşliğinde karşılandı. Ellerinde bayraklarla Başkan Özhaseki'yi karşılayan
Ortaköylüler sevgi gösterilerinde bulundular. Ortaköylülere bir binanın balkonundan hitap

eden Başkan Özhaseki, 30 Mart'tan sonra su fiyatlarının köylerde 22 kuruşa düşeceğini ve
sudan dolayı doğan elektrik borçlarının Büyükşehir tarafından üstlenileceğini açıkladı.
Başkan'ın yanında bulunan Ortaköy Muhtarı Ziya Oruç, elektrik borçlarından kurtulacağını
öğrenince sevincini Özhaseki'ye sarılarak gösterdi.
KULULU ĐSTEDĐ BAŞKAN KIRMADI
Başkan Mehmet Özhaseki'nin Akkışla programında Kululu ziyareti yoktu. Ancak yoğun istek
olduğu ve Kululu'nun Başkan Özhaseki'yi beklediği öğrenilince program değişti. Bunun
üzerine gittiği Kululu'da da ilgiyle karşılanan Başkan Özhaseki, vatandaşlarla sohbet etti ve
destek istedi.
BAŞKAN ŞEHĐT AĐLESĐNĐ ZĐYARET ETTĐ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Akkışla programının son durağı Akin
oldu. Vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde mahallenin ortasından geçen kanalın etrafının
kapatılacağını belirten Başkan Özhaseki, Aralık ayının son günlerinde Şırnak'ta araç çarpması
sonucu şehit düşen Er Nevzat Akyol'un ailesini de ziyaret etti. Başkan Özhaseki, Baba Mevlüt
Akyol ve yakınlarına başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5706.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri Erciyesspor - Çaykur Rizespor Maçının
Ardından
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayseri Erciyesspor kendi sahasında Çaykur Rizespor
ile 1-1 berabere kaldı.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri
Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bir puandan memnun...
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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayseri Erciyesspor kendi sahasında Çaykur Rizespor
ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Hikmet Karaman, bir puandan memnun olmadıklarını belirterek, "Đki takıma da
baktığınız zaman rakibe de saygı göstermek gerekiyor. 1-0 öne geçtik ama gol yedik. Đkinci
yarı yeni gelen arkadaşlarla daha iyi olduğumuzu göstermeye çalıştık. Çok net bir gol
pozisyonunu kaybettik. Bu gibi maçlarda fazla pozisyon bulmanız kolay değil. Ligdeki
sıralama bakımından rahat oynayamadık. Arzu etmediğimiz bir puan aldık. Yeni gelen
oyuncuların katkısını görmeye başladık. Kendi sahamızda kaybettiğimiz 5 puan var.
Deplasmanda bunları telafi etmeliyiz ki ligde kalma yolunda adım atalım. Hakemler vakit
geçiren oyuncuları kart göstererek uyarmalı. Hakemlerin zamanında ikaz etmesi lazım.

Oyunun temposu düştükçe bizim de tempomuz düşüyor. Bu tip kurallar oynayan takıma
avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.
Kayseri Erciyessporlu oyuncu Diakhate ise başlangıçta iyi oynadıklarını kaydederek,
"Oyunumuz iyiydi. Kötü olduğunu düşünmüyorum. Đyi bir maç oynadık ve ileride çok daha
iyi olacağız. Bu maçlar bizim geleceğe dönük referans maçımız olur. Bu gün yaptığımız
hataları düzeltmeliyiz” dedi.
Edinha ise, maç sonu yaptığı açıklamada, "Bir gol attım ama önemli olan takımın maçı
kazanmasıydı. Bundan sonraki çalışmalarımızla takıma arkadaşlarımızın katkısı ile takımın
ligde kalması için katkıda bulunacağız" ifadesinde bulundu.
ÇAYKUR RĐZESPOR CEPHESĐ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu maçın iki takım için de önemli
olduğunu belirterek, "Biz kesinlikle galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk.
Beklemediğimiz bir gol yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Oyuncularımı tebrik
ediyorum. Tek istediğimiz galibiyetti, üstünde bir ağırlık olan bir takımdık. Galip
gelemiyorduk. Aldığımız çok zor puanlar var bunları herkes es geçiyor ama kazanmak için
gelmiştik. Futbolumuza baktığımız zaman bu gün zaman zaman iyi oynadık. Üstümüzdeki
ağırlığı atmak istiyoruz” diye konuştu.
Çaykur Rizesporlu oyuncu Ahmet de maç sonu yaptığı konuşmasında, “Buraya gelmeden
önce en kötü bir puan diye düşünüyorduk. Çok iyi mücadele ettiğimize inanıyorum” dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5707.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Germir Bezirhaneleri Melikgazi Koruması
Altında
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Germir Bölgesinde yer alan ve Osmanlı Ticareti için
önemli yeri olan Bezirhanelerin gün ışığına çıkarılarak kültür turizmine kazandırılacağını
bildirdi.Germir’in, geçmişte Orta Anadolu'nun...
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Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Germir Bölgesinde yer alan ve Osmanlı Ticareti için
önemli yeri olan Bezirhanelerin gün ışığına çıkarılarak kültür turizmine kazandırılacağını
bildirdi.
Germir’in, geçmişte Orta Anadolu'nun en önemli beziryağı üretim merkezi olduğunu halen
dimdik ayakta duran ama kullanılmayan 50'ye yakın bezirhanenin bulunduğunu belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, Germir’in 1900’lü yıllarda nüfusunun 6000 civarında olduğunu

ve bölgenin ekonomik ile sosyal düzeyinin yüksek olduğunu, bunda beziryağı ticaretinin
büyük katkısı ve önemi bulunduğunu belirtti.
Bezirhanelerin, bezir yağı elde edilen küçük imalathanelerin ve bezir yağının; ızgın, zeyrek ve
belemir gibi bitkilerin bezirhanede işlenmesi sonucu elde edildiğini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
''Melikgazi’nin her yeri Anadolu tarihinin izlerini taşımaktadır. Üstelik bu tarihi mekânlar
doğal güzelliklerin içinde adeta saklanmış gibidir. Melikgazi ilçesinde sit alanları ile doğal
alanlar birbiri içine bağlanmış gibidir. Nitekim Germir Bezirhaneleri de aynı şekilde doğal
güzelliği olan Germir bağları arasında yer almaktadır. Bezirhanede değirmen taşında öğütülen
bitki veya bitki kökleri, “iğ” adı verilen bir mekanizmada sıkıştırılarak damıtılmaktadır. Elde
edilen yağ, büyük küplerde muhafaza altına alınmakta, yağ dışında kalan posa kısmı da başka
işler için kullanılmaktadır. Bezirhanede yapılan bu işlem sonucunda yemeklik yağ, bezir
çırasında kullanılacak yakıt, hayvanlar için bir çeşit küspe, hayvanlarını yaralarını iyileştiren
bir tür merhem, boya ve sabun sanayi için de malzeme çıkarma gibi birçok yararlar sağlanmış
olurdu. Bu açıdan ekonomik değeri çok yüksekti. Belediye olarak dönemin ekonomisine
damgasını vuran ve şu anda yapıları ile ayrıca bir sanat eseri olan bezirhaneler gün yüzüne
çıkarılacaktır. Melikgazi Belediyesi yine tarihe bir dokunuş yaparak tarihine sahiplendiği gibi
kültür turizmine bir yapıyı daha kazandıracaktır.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5708.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Türsab Heyeti Ve Ak Parti Melikgazi Gençlik
Kolları Üyeleri Melikgazi’de
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları üyeleri
ile kısa adı TÜRSAB olan Türkiye Seyahat Acentaları Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu
Üyelerini ayrı ayrı kabul etti.Başkan Büyükkılıç, ilk olarak...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları üyeleri
ile kısa adı TÜRSAB olan Türkiye Seyahat Acentaları Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu
Üyelerini ayrı ayrı kabul etti.
Başkan Büyükkılıç, ilk olarak AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Demir ve
Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan AK Parti Melikgazi Gençlik
Kolları Başkanı Ömer Demir, seçimlere az bir süre kala bütün faaliyetlerinde Melikgazi
belediyesinin yaptığı hizmetleri anlatmaya çalıştıklarını, bundan da olumlu sonuçlar almaya
başladıklarını söyledi. Demir, mutlak başarı için tempoyu her geçen gün artırarak
sürdürecekleri bilgisini verdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç ise AK Partili gençlere savundukları davanın, insanlığın ümidi
olan bir dava olduğunu hatırlatarak, “Bu açıdan herkese mesajımızı iletmenin, her düşenin
elinden tutmanın yolu güçlü olmaktan geçer. Bu açıdan el ele vererek başbakanımızın elini
güçlendireceğiz. Seçimler, bir vesile olsa bile bizler her gün seçim varmış gibi çalışacak,
kendimizi sadece seçime endekslemeyeceğiz. O açıdan sizlerin başarısı ülkemizin başarısı
olacaktır. Sizlerin kaliteli bir eğitim almanız ve bulunduğunuz konumun lideri olmanız bizim
için önemlidir” diye konuştu.
KAYSERĐ TURĐZM’DE DE MARKA OLACAK…
Başkan Büyükkılıç, daha sonra kısa adı TÜRSAB olan Türkiye Seyahat Acentaları Erciyes
Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan ve Üyelerini kabul etti. Heyet adına söz alan TÜRSAB
Başkanı Fatih Özköse, amaçlarının TÜRSAB çatısı altında ihtisas komiteleri kurarak, seyahat
acentelerinin daha kaliteli ve hızlı bir anlayışla hizmet vermelerini sağlamak olduğunu
söyledi.
Konuk heyeti makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç ise, çağın gereği olan böyle bir
projeyi hayata geçirdiklerinden dolayı TÜRSAB Başkanı Fatih Özköse’ye teşekkür ederek
“Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nin Melikgazi bölgesinde olmasının ve bu projenin
Kapadokya projesi ile bütünleşecek bir anlam ifade etmesinin ayrı bir önemi var. Kayseri’nin,
turistlerin geçiş güzergahı olmaktan çıkarıp burada konaklamalarını sağlayacak bir yapının
oluşturulması gerekmektedir. Gerek inanç turizmi, gerek kültür, gerekse doğa turizmi
açısından bir bakıma turizm varlıklarımızın da gün yüzüne çıkarılması adına bu örgütlenmeyi
önemli ve anlamlı buluyorum. Bizler de belediye olarak, üzerimize düşeni yapmaya ve her
türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5709.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Mhp Keykubat Mahallesine Seçim Bürosu Açtı
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı Keykubat Mahallesine Seçim bürosu açtı.
Seçim Bürosu açılışına Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa
Özsoy ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil...
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Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı Keykubat Mahallesine Seçim bürosu açtı.
Seçim Bürosu açılışına Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa
Özsoy ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete katıldı.
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı
Keykubat Mahallesinde Seçim bürosu açtı. Seçim Đrtibat Bürosu açılışına Milliyetçi Hareket
Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Melikgazi Belediye Başkan Adayı
Kamil Karamete ve çok sayıda partili katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Otobüsünün üzerine çıkarak konuşma yapan Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete, 2014 Mahalli idareler seçimlerinin Türk Milletinin
kaderini belirleyecek bir seçim olduğunu belirterek, “ Kayseri’ye hizmet adı altında rant
ekonomisi uygulanmakta, bu ekonomiden de rantçılar, yalakalar ve belirli aileler
faydalanmaktadır” dedi. Karamete son olarak Rantçı ve Emlakçı Belediyeciliğe karşı 30 Mart
Seçimlerinde en büyük cevabı vereceğiz diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı konuşma da Kayseri’nin en
büyük sorununun işsizlik ve göç sorunu olduğunu belirterek, “ 20 yıldır Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’nin Çiftlik ağası olduğu belirterek, bu millet hiç kimsenin
marabası değildir” dedi.
Kaski’nin Ticarethane gibi çalıştırıldığını ifade eden Özsoy, Kayseri’nin suyun en pahalı
olduğu illerden biri olduğunu belirterek evde 2,5 lira olan suyun metreküpünü 1 liraya
indireceklerini ifade etti.
Yapılan konuşmaların ardından Melikgazi Đlçe Teşkilatı Keykubat Mahallesi Seçim Bürosu
açılışı, Belediye Başkan Adaylarının Kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5710.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Erciyes Açılış Coşkusu
Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi 3 etap kapsamında
yapımı tamamlanan 15 tesisin açılışı gerçekleştirildi.Erciyes Dağı’nda düzenlenen törene
TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili...
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Büyükşehir Belediyesi Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi 3 etap kapsamında
yapımı tamamlanan 15 tesisin açılışı gerçekleştirildi.
Erciyes Dağı’nda düzenlenen törene TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel, Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Kocasinan Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Çelik, Talas Belediyesi Başkan
Adayı Mustafa Palancıoğlu ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı.
Kayak merkezine otobüslerle gelen vatandaşlar hafta sonunda kaymanın keyfini doyasıya
çıkarırken, 15 tesisin açılış törenine de katıldı.
Törende konuşan, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Beyaz bir gelinliğe bürünmüş olan Erciyes
bundan sonra değerli misafirlerini bekliyor. Ülkemizin geliştirdiği gelişmeler turizmin
kalkınmasına paralel olarak Kayseri’nin de hak ettiği payı alabilmesi için yatırımlar yapılıyor.
Erciyes inşallah çok yakın bir gelecekte dünyanın sayılı kayak merkezleri haline gelecek.

Erciyes inşallah bundan sonra eteklerinde kayan insanlarla şenlenerek Kayseri’ye ve
Türkiye’ye bir bereket kaynağı olarak ülkeye hizmet verecek.
Konaklama kapasitesi de artırılarak pek çok kişi burada konaklayacak. Erciyes’in en önemli
avantajlarından biri de yurt dışından gelecek olan misafirlerin 20 dakikada kayak merkezine
ulaşımı konusunda dünyanın sayılı cazip kayak merkezlerinden biri olmaya aday.
Kapadokya bölgesine de yakınlığı olması, kış turizmi ve kültür turizminin bir arada
yaşatılması bakımından da son derece önemli. Đnşallah turizmi bir mevsime değil dört
mevsime yayma konusunda başarılı olunacak” ifadesinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “8-10 yıl önce bu bölgeler bizde değildi.
Yurt dışındaki kayak merkezleri dolaştık. Bir firma burada bir yıl kadar çalışma yaptı. Burada
kayak merkezinin olacağını söylediler. Bilim adamlarını topladık ve bir yıl da onlar uğraştı.
Küresel ısınmanın Erciyes’i etkilemeyeceğini söylediler. Bu bölgelerin tapusunu almaya ve
projeler yapmaya gayret ettik” dedi.
Başkan Özhaseki, “Üç yıl kadar önce temel attık. Bu gün 15 tesisi devreye alıyoruz. 59 yerde
tesis yaptık. Erciyes’in 4 kapısı oldu. Allah’a şükürler olsun ilkel görüntü bitti gondollar
çalışıyor, nerede ne yapıldığı belli, dükkanlar kafeteryalar ve dünyanın en şık bölgesi haline
geldi. 150 milyon Avro para harcadık. Bir çok belediye maaş ödeyemiyor ama biz
Kayseri’nin her yerinde çalışıyoruz.
Asla kaçak verdirmeyerek havuzda tuttuğumuz paraları en elzem yerlere harcıyoruz. Şehirler
arasında bir rekabet var. Anadolu’daki bir çok şehir zorda. Eğer zamanı doğru
okuyabiliyorsanız şehir büyüyor ve gelişiyor yoksa şehir geriliyor ve insanlar huzursuz oluyor
ve şehri terk ediyor. Bu tehlike Kayseri için geçerli değil.
Bizim toprak avantajımız yok. Verimli ve bereketli değil, deniz avantajımız yok. Elimizde ne
varsa onu değerlendirmek zorundayız. Senelerce bu dağın görüntüsünden ve haşmetinden
övündük. Buranın kar ve iş kapısı olduğunu çok anlayamadık. Bize bağlandıktan sonra
buranın bir iş kapısı olduğu ortaya çıktı. Turizmi patlatacak en önemli noktadır.
Yılladır bir mücadele içindeyiz. Belediye başkanlığımın ilk yılları altyapı yapma ile geçti.
Bunlar bitince yer üstündeki yollara geldi. Sonra prestij projelere geldi. Kimsenin bizden
beklemediği güzel projeler.
Ömrümüz çalışmakla iş yapmakla geçti. Allah’a iki şey için şükrediyorum. Bir huzurunuza
çıkıp ne söylediysem hepsini yerine getirdim. Đki, yurt dışına çıktığımda batılıların yollarına,
statlarına, yollarına imrenmiştim. Uçakta içimi hep hüzün kaplıyordu. Yıllardır gayret
ediyoruz, alın teri döküyoruz. Orada gözümün düştüğü ne varsa hepsini şehrimize
kavuşturduk Allah’a şükür” diye konuştu.
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, “Başkan şehrin elini yüzünü düzeltti. Belediyeler
bunları yapıyorlar da merkezi sistem boş mu duruyor? Kesinlikle boş durmuyoruz. Kayseri’ye
9.7 milyar TL. Şu anda hepimizin hayali olan hızlı tren projesi yatırım programına alındı.
2014 yılına kadar ihalesi tamamlanmış olacak. Đnşallah burası da ana proje ile birlikte bitmiş
olacak. BU projenin toplam yatırımı 1 milyar TL civarındadır. Kayseri’ye şimdiden hayırlı
olmasını diliyorum. Đnşallah seçimlerden sonra boğaz köprüsünde yeniden çalışma yapılacak
ve 3 şeritli olacak. Bunlar Kayseri’nin ana giriş ve çıkışlarını rahatlatacak.
Abdullah Gül Üniversitesi’ni Talas’a bağlayacak olan viyadüğün ihalesi yapıldı ve yıl sonuna
kadar bitmiş olacak” diye konuştu.
Törende Kayseri’yi uluslar arası platformda temsil eden kayakçılara ve kayak hocalarına
plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5711.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayseri’de Đntihar
Kayseri’de bir kişinin silahla intihar ettiği ileri sürüldü.Edinilen bilgiye göre, H.M.Ü.'nün (44)
Yeni Sanayi Bölgesi 8. caddede bulunan torna dükkanında silahla intihar ettiği ileri sürüldü.
Đhbar üzerine gelen olay yerine gelen sağlık...
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Kayseri’de bir kişinin silahla intihar ettiği ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, H.M.Ü.'nün (44) Yeni Sanayi Bölgesi 8. caddede bulunan torna
dükkanında silahla intihar ettiği ileri sürüldü. Đhbar üzerine gelen olay yerine gelen sağlık
ekipleri, H.M.Ü.'yü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm
müdahalelere rağmen H.M.Ü. kurtarılamadı. H.M.Ü.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Eğitim
ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5712.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kayserililer Tatil Đçin Erken Davrandı
Kayseri’de vatandaşlar yaz sezonunda gideceği tatil beldeleri için rezervasyon yaptırmaya
başladı. Seyahat acente sahibi Özdemir Yeğenağa, “Rezervasyonlardan memnunuz” dedi.Yaz
sezonunda düzenlenen rezervasyon kampanyaları hakkında bilgiler...
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Kayseri’de vatandaşlar yaz sezonunda gideceği tatil beldeleri için rezervasyon yaptırmaya
başladı. Seyahat acente sahibi Özdemir Yeğenağa, “Rezervasyonlardan memnunuz” dedi.
Yaz sezonunda düzenlenen rezervasyon kampanyaları hakkında bilgiler veren seyahat acente
sahibi Özdemir Yeğenağa, “Erken rezervasyon yüzde 50’ye varan indirimler ile Kasım
ayından itibaren başladı. Daha yeni yeni canlanmaya başladı. Kayseri’de ilgi yavaş yavaş
artıyor. Bizim şehrimizde havalar ısınacak, tatil başladığı zaman anca hareketleniyor. Yapılan
satışlardan şuanda memnunuz ancak bu seferde kredi kartı ile 9 taksit uygulaması başladı.
Tabi ki bunlar müşterilerimizi etkileyecektir ancak ne kadar erken davranırlarsa şu anlık
dilimde yapılan indirimlerle kredi kartı taksitlendirmesi ile avantaj sağlayabilirler. Bu yüzde
35’lik indirim yavaş yavaş kalkacaktır” ifadelerini kullandı.
Erken rezervasyonda vatandaşların faydalı olacağının altını çizen Yeğenağa, “Ne kadar erken
davranırlarsa o kadar faydalanabilirler. Her sene erken rezervasyon daha erken başladığı için

müşterilerimizin taksit konusunda sıkıntı yaşaması mümkündür. Buda etkiledi. Bunun üstüne
9 takside indirilmesi de etkiledi. Ancak yavaş yavaş piyasa bunu hazmedecektir. Kredi
kartları kullanımında uygulamanın tekrar eskiye dönmesini temenni ediyorum. Artık seyahat
bir ihtiyaçtır. Đnsanlar 365 gün çalışıyorlar. 10-15 günlük bir tatil ihtiyaçtır. Nasıl diğer
ürünlerde fırsat veriyorlarsa seyahat ürünlerinde de müşterilerimize destek olmaları gerekir”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5713.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

Kredi Kartına Altında Taksite Son
Şubat ayından itibaren kredi kartına altın taksiti son buldu. Kayseri’de kuyumculuk yapan
Mehmet Değirmencioğlu” Taksitlerin sınırlandırılması müşteri sayımızı etkiledi”
dedi.Değirmencioğlu, ”Müşterilerimize taksitle satış işlemi...
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Şubat ayından itibaren kredi kartına altın taksiti son buldu. Kayseri’de kuyumculuk yapan
Mehmet Değirmencioğlu” Taksitlerin sınırlandırılması müşteri sayımızı etkiledi” dedi.
Değirmencioğlu, ”Müşterilerimize taksitle satış işlemi yapıyorduk. Çoğunlukla taksit satışı
olmasa bile tek çekim oluyordu. Müşterilerimizi olumsuz yönde etkilediği yönlerde oldu
çünkü, insanlar taksitli alışveriş yaptıkları zaman biraz daha alt alışveriş yapıyorlar. Ödeme
kolaylığı açısından rahat alışveriş yapıyorlar. Bunun yanı sıra olumsuz yönleri de oldu tabi.
Taksitli alış verişin olmaması müşterinin biraz da menfaatine. Çünkü insanlar altın
mevlalarını taksitle alıp daha sonra bozdurarak kendilerine kayıp oluşturuyorlardı. Bunu da
önüne geçilmiş oldu” şeklinde konuştu.
Bu uygulamanın olumlu bir gelişme olduğunu fakat biraz müşteri kaybı yaşadıklarını
vurgulayan Mehmet Değirmencioğlu, ”Sonuçta müşterimiz açısından olumlu bir gelişme diye
düşünüyorum. Taksitlerin sınırlandırılması müşteri sayımızı etkiledi. Altın bu ara çok dalgın
bir seyir halinde. Altının bugün böyle dalgın seyretmesinin bugünkü siyasi ve ekonomik
koşullar ön planla. Altın ilerleyen zaman içerisinde durulacağını, aradaki farkın bu kadar
olacağına inanıyorum. Bunun için ise belli bir zaman gerekiyor. Yatırımcı açısından
düşünürsek şu an altın için beklemelerinde fayda var. En azından fiyatların sakin bir hale
gelmesi hem alıcı için hem satıcı için önemli. Yatırımcı bunu bilerek altın alır. Altın her
halükarda uzun vadeli yatırımlarda dolardan ve avrodan döviz cinsi yatırımlardan çok daha iyi
olduğunu düşünüyorum. Yıllardır bu böyle olmuştur, böyle olmaya da devam edecek. Şu an
altının fiyatı 152 TL’den satılıyor yeni tarihlileri, eski tarihlileri 150 Tl’den satılıyor. Gram
fiyatı da 91 TL’den satılıyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ -h5714.html
Erişim Tarihi: 10.02.2014

