KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.11.2014–09.11.2014
110 bin kişi ziyaret etti
Selçuklu Uygarlığı Müze Müdürü Fehmi Gündüz, 21 Şubat tarihinde açılışı yapılan müzeyi 8
ay içerisinde 110 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.21 Şubat 2014 tarihinde açılışı yapılan
Selçuklu Uygarlığı Müzesi tarihi hakkında...
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Selçuklu Uygarlığı Müze Müdürü Fehmi Gündüz, 21 Şubat tarihinde açılışı yapılan müzeyi 8
ay içerisinde 110 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
21 Şubat 2014 tarihinde açılışı yapılan Selçuklu Uygarlığı Müzesi tarihi hakkında bilgiler
veren Müze Müdürü Fehmi Gündüz, "Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Selçuklu
Uygarlığı Müzesinin tarihçesinden başlayacak olursak 1204-1206 yılları arasında Gıyaseddin
Keyhüsrev tarafından kardeşi Gevher Nesibe adına yapılmış ve 19. yüzyılın sonuna kadar
aslına uygun hizmet vermiştir. Son olarak biz burayı 2010 yılında alarak, Selçuklu Uygarlığı
müzesi olarak halkımızın hizmetine sunduk. Müzemizi de bugüne kadar 110 bin kişi ziyaret
etti" diye konuştu.
Müzede bulunan eserlere değinen Gündüz, "Müzemizde bine yakın Selçuklu eseri
bulunmakta, bununla beraber bizim Anadolu medeniyetler müzesi ve kayseri arkeoloji
müzesinden almış olduğumuz eserlerimizde burada sergiliyoruz. Müzemizde sadece tarihi
eserler yok, ayrıca dijital uygulamamızla müzemiz görülmeye değer. Müzemize gelen
ziyaretçilerimiz ilk önce kapıdan gördüklerinde girmek istemiyorlar ama içeri girip
gördüklerinde yanlarına birilerini alıp tekrar müzeye gelip ziyaret ediyorlar" ifadelerini
kullandı.
Gündüz ayrıca, "Müzemizde 1 ay önce Kültepeden Selçukluya adlı bir sergi açtık. Anadolu
medeniyetler müzesinden ve Kayseri arkelojik müzesinden aldığımız eserler ile kendi
emanetimizdeki eserleri biz sergiliyoruz. Müzemiz çok beğeniyle takip edildi. Özellikle tarihi
kentler üyelerimiz, belediye başkanlarımızda müzemizi çok beğendiler . Müzemizi günlük
700-800 kişi ziyaret ediyor. Bazı günlerde ve haftalarda bu sayı artıyor. Müzemizi ilimizde ve
diğer illerden olsun herkesi ziyarete bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9354.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Ak Parti Kayseri Teşkilatı Kan Bağışında
Bulundu
Sosyal İşler Komisyonu etkinlikleri kapsamında, AK Parti Kayseri Teşkilatı, Kızılay Haftası
nedeniyle kan bağışında bulundu.İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’in de destek verdiği kan
bağışı kampanyasına, il ve ilçe teşkilatlarının...
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Sosyal İşler Komisyonu etkinlikleri kapsamında, AK Parti Kayseri Teşkilatı, Kızılay Haftası
nedeniyle kan bağışında bulundu.
İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’in de destek verdiği kan bağışı kampanyasına, il ve ilçe
teşkilatlarının yanı sıra, kadın ve gençlik kolları üyeleri de katıldı.
Gün boyunca devam eden kampanya ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, kan bağışında bulunmanın önemine değindi. Özden, "Kızılay Haftası nedeniyle
Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de kan bağışları devam ediyor. Biz bu kampanyaya
dahil olmak amacıyla, teşkilatlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları ile kan verme
seferberliğine başladık. Teşkilat mensuplarımız ile il binamızda bir araya gelerek, kan
bağışında bulunduk. Dünyanın birçok yerine yardım elini uzatan Kızılay, aynı zamanda çok
ciddi yatırımlara imza atmıştır. Bu yatırımları yaparak, elde ettiği gelirle dünyanın dört bir
yanındaki ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ulaştırmaktadır. Bizde teşkilatlarımız olarak
böyle bir kuruluşa katkıda bulunmak istedik" dedi.
Özden, Sosyal İşler Komisyonu tarafından tertip edilen, kan bağışı kampanyasına destek
veren tüm teşkilat mensuplarına da teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9355.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Doğa Bilimleri Kimya Laboratuarı açmak için
çalışmalara başladı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Doğa Bilimleri
Kimya Laboratuarı açmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Bu laboratuar sayesinde
Kayseri hem ilaç, hem kimya konusunda çalışma yapacak...
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Doğa Bilimleri
Kimya Laboratuarı açmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Bu laboratuar sayesinde
Kayseri hem ilaç, hem kimya konusunda çalışma yapacak ve üretimini gerçekleştirecek” dedi.
972 fabrikanın bulunduğu ve 24 kilometre kare alanda bulunan Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, bölgede Doğa Bilimleri Kimya
Laboratuarı açmak için başlatılan çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Hasyüncü, “Kayseri’de
nelerin eksik olduğu konusunda araştırmalar yaptık. Yaptığımız araştırmalarda, kimya ve
ilaçta çok eksik olduğunu, Kayseri’nin sağlık merkezi olduğunu, bununla birlikte sağlık
sektöründe üretim yapmamız gerektiğini öğrendik. Bunları araştıracak ve geliştirecek bir
kimya Doğa Bilimleri Kimya Laboratuarı açmaya karar verdik. Bunun projesi bitti. Her yıl
bütçemizden belli kaynağı bu binaya aktararak, devlet tarafından da iç malzemelerinin,
laboratuar malzemelerinin alınması ve bilim adamlarının gelerek bu doğa bilimlerini araştırıp,
orada fizibilite yaparak sanayiciye faydalı olması, cari açığı kapatacak ilaçlar ve kimyevi
maddeler yapması konusunda çalışmalarımız olacak. Alıştığımızın dışında katma değeri
yüksek olan ürünleri üretmeye çalışacağız” diye konuştu.
Hasyüncü, “Üniversitemiz Türk asıllı ve Alman olmak üzere iki bilim adamı ile anlaştı.
Onların belli proje bedellerini ödüyorlar. Onlar geçen hafta bize brifing de verdiler” diyerek,
laboratuarın kurulmasından sonra yurt dışından bilim adamının gelmesine de gerek
kalmayacağını söyledi. Hasyüncü, “Bizim Kayseri modellerinden birisi de, başarılı öğrencileri
yurt dışına gönderiyoruz. Üniversitemizde hayırseverlerimizin de desteği ile onlarca belki
yüzlerce öğrenci yurt dışında doktoralarını yapıyorlar aynı zamanda onlardan da bilgi transferi
de yapacağız” diye konuştu.
Laboratuarın hem ilaç hem de kimya konusunda çalışmalar yapacağını ve ilaç üretiminin
gerçekleştirileceğini belirterek, “Bitki özünden şöyle kansere ilaç yapılabilir, şu ottan şu
yapılabilir denilecek ve üretimi yapılacak. Türkiye alternatif tıbba döndü ama Avrupa daha
önceden dönmüştü. Eczanelerde iki bölüm var. Biri kimyasal ilaçlar diğeri de alternatif tıp
bölümü. Bizde de bu şekilde olacak.
İnşallah bundan sonra Kayseri ve Ülke için daha iyi yatırımlara bakıyoruz. Katma değeri
yüksek ürünlere bakıyoruz. Dünyanın birçok yerine biz de ilaç gönderebiliriz.
Kurulacak olan Doğa Bilimleri ve Kimya Laboratuarı hem bir tarafta istihdamı artıracak
çalışma hem de elde edilecek gelirlerle insanların yaşam tarzlarını değiştirecek. Kayseri
olarak artık yatırımlara ve ülkenin gelir seviyesini yükseltecek yatırımlara yöneliyoruz.
Sanayi-Üniversite işbirliği kapsamında bir çok faaliyetlerimiz var. Geçtiğimiz yıllarda yine
Türkiye’de model olacak ORAN-OSB-Üniversite işbirliği ile endüstriyel tasarım merkezini
açtık. Gayemiz, üniversitedeki bilim adamlarımız veya mucit dediğimiz katma değeri yüksek
olan teknolojik ürünleri tasarlayarak sanayi ile işbirliği yapmasını temin etmek. Bu merkezi
yaparak anahtarını üniversitemize teslim ettik ve şimdi arkadaşlarımız çalışıyorlar. Meslek
meslek inceliyorlar ve hangi mesleğin neye ihtiyacı alacağını tespit ediyorlar.” diye konuştu.
Organize Sanayi Bölgesi olarak güneş enerjisinden faydalanmak için de çalışmalar
yaptıklarını anlatan Ahmet Hasyüncü, “İlk olarak araştırdığımız zaman kendi firmama kurmuş
oldum. Türkiye’de ilk defa bir megavatlık güneş santralını devreye almış oldum. Hakikaten
verim yönünden ve enerji konusunda iyi olduğunu gördüm. Bunun sonrasında bölgede ve
sanayicilerin nasıl kullanabileceğini her toplantıda anlattım. Bölgemizde 7 megavat kendi
bünyemizde 10 megavat da yap-işlet-devret modeli ile 17 megavatlık güneş santralının montaj
safhasına geldik. Panellerimiz geldi. Tahmin ediyorum birkaç ay içerisinde devreye alacağız,
Türkiye’nin değil, orta doğu ve Balkanlar’ın en büyük güneş enerji tarlalarından biri olacağını
tahmin ediyorum” dedi.
Kayseri Serbest Bölge’de boş bir alan bulunduğunu ve burada güneş enerji panelleri ile
çalışma yapmak istediklerini söyleyen Hasyüncü, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Serbest bölgede atıl olan bir alan var. Gerek başkanlarla gerekse sayın Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanımız ile görüştük. Atıl olan alan verilirse büyük bir kısmını kapatırız.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekareyi kapatabiliyoruz. Bunu da çatılarını güneşe karşı
koyarsak yaklaşık 150 megavatlık bir enerji alma imkanımız var. Eğer bürokratik engeller
çıkmazsa yapacağımız kaynağımız var, ekibimiz var, deneyimimiz de var. Dolayısıyla
KCTEAŞ’a 165 megavatlık bir müracaat var. Yani Kayseri’nin toplam enerji tüketimini 350
megavat olarak kabul edersek, bu da gösteriyor ki, bizim proje ve diğerlerinin projeleri hayata
geçerse Kayseri en geç iki yıl içinde kendi kullandığı enerjinin tamamını güneşten elde etme
imkanı var.
İnsanları doğru yola yönlendirirseniz, insanlar yatırım yapacak imkanları olduğunu görüyor.
Bunun üzerine de güneşi şu anda tavsiye ediyoruz. Sanayicilerimiz de yurt dışına enerji
bağımlılığını kısmen de olsa azaltabilirler.
Almanya yılda 900 saat, Kayseri bin 550 saat güneşten istifade ediyor. Çok rantabl yatırım
olarak görülüyor.”
Kayseri’de yapımı planlanan banliyö hattı ile ilgili olarak ise Hasyüncü şunları söyledi:
“Bu Avrupa’da yıllardır uygulanan çalışma. Bu gün bir Çin’de ve Rusya’da iki veya üç katlı
metro var. Milyonlarca insanı taşıyorlar. İnsanlar şehre yerleşeceğim diye şehir trafiğini çok
aksatmayacaklar. İnsanlar bulundukları yerde oturmaya başlayacak, şehre gelip burada çalışıp
akşam evine dönme imkanına kavuşacaklar. Keşke bunları yıllar önce yapabilseydik. Şehir
merkezinde trafik bu şekilde olmasaydı. Sadece OSB olarak değil şehirde hizmet sektörüne,
devlet dairelerinde çalışanlara da faydalı olacaktır. Hat üzerinde oturan insanlar şehir
merkezine göçmeyi kafalarından çıkarmış olacaklar.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9356.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Mazlum-der’den Vefa Gecesi
Mazlum-Der Kayseri Şubesi 16. Yılını ‘Vefa Gecesi’ adı altında gerçekleştirdiği programlarla
kutladı.Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda gerçekleşen programa Ak Parti Kayseri İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Hacılar Belediye Başkanı...
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Mazlum-Der Kayseri Şubesi 16. Yılını ‘Vefa Gecesi’ adı altında gerçekleştirdiği programlarla
kutladı.
Melikgazi Belediyesi Tiyatro salonunda gerçekleşen programa Ak Parti Kayseri İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Baş Hekimi İbrahim Özcan, Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan,
Mazlum-Der görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Vefa Gecesi programı öncesinde Suriyeliler
yararına düzenlenen kermes açıldı. Programda Kur’an tilaveti, sine vizyon gösterisi, çocuk
korosunun şarkıları ve Orta Doğu Mektuplar isimli şiir okundu.

Programda konuşan Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş “ Bugün Mazlum-Der
Kayseri olarak bir etkinlik yapacağız. Kayseri’de Mazlum-Der 1998’de kurulmuş. O günden
bu güne 16 yıl geçti. 16 yıl içinde iyi günler kötü günler geçti. İnsan hakları bakımından iyi
bir mücadele verildi. Kayseri toplumuna ve dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı olan üstü
bir mücadele verildi” dedi.
Taş “ Bu süre içinde Mazlum-Der’e başkanlık yapmış agabeylerimiz, kardeşlerimizi biz davet
edip onlara birer plaket verip vefa borcumuzu ödemeyi düşündük” diye konuştu.
Programda, 16 yıl boyunca Mazlum-Der’e başkanlık yapmış olanlarla plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9357.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 7 Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7
kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kartal Bulvarı Havuzlu Kavşak’ta meydana gelen kazada
sürücüleri belirlenemeyen 38 E 2220 plakalı otomobil ile...
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Kayseri’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kartal Bulvarı Havuzlu Kavşak’ta meydana gelen kazada sürücüleri
belirlenemeyen 38 E 2220 plakalı otomobil ile 38 HT 057 plakalı otomobil kafa kafaya
çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjlere savrulan otomobillerde bulunan 7 kişi yaralanırken,
Talas Bulvarı gidiş yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken,
kazada yaralananlar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma
Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobillerin kaldırılması sonrası trafiğe kapalı yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9358.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri’de Ebola Alarmı
Kayseri’de yabancı uyruklu bir öğrenci olduğu öğrenilen bir erkek şahısa ‘ebola’ şüphesi ile
tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Mali vatandaşı olan Muhammed Maiga (20) isimli
öğrenci akşam saatlerinde kaldığı yurtta bulantı...

02 Kasım 2014 Pazar 00:06

Kayseri’de yabancı uyruklu bir öğrenci olduğu öğrenilen bir erkek şahısa ‘ebola’ şüphesi ile
tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mali vatandaşı olan Muhammed Maiga (20) isimli öğrenci akşam
saatlerinde kaldığı yurtta bulantı ve kusma şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.
Sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gören Malili Maiga, fanus içerisinde ‘ebola’ şüphesi ile
Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakıma kaldırıldı. Akşam saatlerinden itibaren giriş ve
çıkış kapatılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi karantinaya alındı. Ayrıntılı bilginin
yapılacak tetkiklerden sonra açıklanacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9359.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

ERÜ, Rusça Ders Kitabı Hazırladı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 2014-2015
eğitim-öğretim yılında okutulmaya başlanan Rusça ders ve çalışma kitaplarının, Erciyes
Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerince
hazırlandığı öğrenildi.
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Milli Eğitim Bakanlığının talebi doğrultusunda hazırlanan Rusça ders kitabı hakkında bilgi
veren Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç: “Milli Eğitim Bakanlığının
verdiği görev doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulmak üzere
ders ve çalışma kitabının yazımında üniversitemiz Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim
elemanları görev almıştır. Lise 1 ve 2. sınıflar için hazırlanan ders ve çalışma kitapları, içinde
bulunduğumuz 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve

teknik liselerde okutulmaya başlanmış ve bu liseler, Rusça dil eğitimi alanında büyük bir açığı
doldurmuştur. Ülkemiz eğitim tarihinde bir ilke imza atma adına mutluyuz” dedi.
Ders kitabının hazırlanmasında Prof. Dr. Sevinç Üçgül, Doç. Dr. İsmail Aydoğan, Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Durmuşçelebi, Yrd. Doç. Dr. Reyhan Çelik, Yrd. Doç. Dr. Erdem Erinç, öğretim
görevlileri Vladimir Buday, Renata Aktaş ve Hatice Şahin ile Kayseri Ticaret Meslek Lisesi
öğretmeni Mustafa Yurdakul'un görev aldığı belirtildi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9360.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Ebola Şüphesi Sıtma Nöbeti Çıktı
Kayseri’de, Ebola şüphesiyle hastaneye kaldırılan Malili öğrenci Mohamed Maiga’nın sıtma
nöbeti geçirdiği ortaya çıktı.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne grip
ve kusma şikayetiyle giden Mohamed Maiga, Ebola...
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Kayseri’de, Ebola şüphesiyle hastaneye kaldırılan Malili öğrenci Mohamed Maiga’nın sıtma
nöbeti geçirdiği ortaya çıktı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne grip ve kusma şikayetiyle giden
Mohamed Maiga, Ebola şüphesiyle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp
Kliniği’ne sevk edildi. Akşam saatlerinde, 112 ambulansı ile Eğitim Araştırma Hastanesi Acil
Servisi’ne getirilen Maiga, izole edilmiş kuvöz içerisinde karantinaya alındı. Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi hasta kabulüne tekrar başlarken Mohamed Maiga’nın
sıtma nöbeti geçirdiği öğrenildi.
Maiga’nın kaldığı öğrenci yurdunun yetkilileri de Mohamed’in sık sık sıtma nöbeti
geçirdiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9362.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

MHP’DE Kongre Süreci Ve Mete Eke Aday
Olur Mu?
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
03 Kasım 2014, 11:17

Siyasi partilerde kongre takvimi işlemeye devam ediyor. Bir önceki yazımda AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden’in çalışmaları ve kongre sürecinden bahsetmiştim. Bu yazımda
da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve kongre sürecinden bahsetmek istiyorum.
MHP’de ilçe kongreleri 17 Kasımda başlayacak ve Aralık ayının sonuna kadar tamamlanacak.
Sonrasında ise İl kongresi.
MHP İl Başkanı Mete Eke, 2010 yılından bu yana il başkanlığı koltuğunda oturuyor. Seçim
tecrübesini yakından yaşamış ve teşkilatını koordine etmiş bir isim
Peki, gelelim asıl konumuza.
Mete Eke, yeniden il başkanlığına aday olur mu?
Hafızalarımızı bir tazeleme açısından 29 Ekimde yaptığı bir açıklamada Başkan Mete Eke, bir
hesabı olmadığını söyledi. Bunu söylerken de “Sayın Genel Başkanımızın talimatları ne
olursa biz ona hazırız” diyerek MHP’nin teşkilatçılık yapısına atıfta bulunmayı da ihmal
etmedi.
Kayseri adı büyük olsa da küçük bir şehir, adeta bağ evinde konuştuğunuz çarşı merkezinde
yankılanır. Hal böyle olunca MHP’de Mete Eke’yi hesaba katmadan birileri hesap kitap içine
girmiş bile. Yada bazı kesimler tarafından bir takım isimler ön plana çıkarılıyor.
Kimileri Ömer Töme ismini söylerken kimileri Mehmet Gülsoy diyor. Faruk Çolak ve Sami
Eker isimlerini de telaffuz edenler var.
Ancak şu bir gerçekki mevcut İl Başkanı Mete Eke’nin tavrı il kongresinde yüzde yüz etkili
olacak ve hesapları alt üst edecek.
Eğer Mete Başkan “ İl Başkanlığına adayım” derse yukarda isimlerini yazdıklarımdan sadece
bir tanesi aday olarak Mete Eke’ye rakip olabilir. Olabilir diyorum; çünkü Mete Eke’ye
rağmen kimse aday olmaz.
Ancak, 2015 genel seçimlerinde Mete Eke’nin milletvekili adayı olma ihtimalide var elbet ki.
Eke’nin Vekillik adaylığı da Yusuf Halaçoğlu’nun Ankara yada Adana gibi bir ilden aday
gösterilmesi halinde olur. Birinci sıra yada ikinci sıra Mete Eke’ye genel merkez tarafından
uygun görülebilir. Yada parti genel merkezi milletvekili seçimlerinde Eke’nin seçim
çalışmalarını yürütmesi için il başkanlığında kalmasını isteyebilir.
Vekillik falan demişken, MHP Kayseri teşkilatında her zaman milletvekili aday sıralaması
sorun olmuştur. Listeler açıklandığında kimileri sevinirken, kimileri de küskünler saflarına
katılmıştır.
2015 seçimleri ne olur derseniz?Genel seçimlerde Kayseri’den birinci sıra için oldukça çok
talip var.
Mustafa Eraslan, Mazhar Gündoğ, Mehmet Özet gibi isimlerin yanında Üniversiteden bazı
hocaların adı geçiyor. Mahalli idare seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan
Mustafa Özsoy’u da unutmamak lazım. Ancak Devlet Bahçeli bir sürpriz yaparak emekli
Tuğgeneral Ali Aydın’ı liste başına koyabilir.
Tuğrul Türkeş’in de Kayseri’den Milletvekili adayı olacağını söyleyenler de yok değil ama
bence çok zayıf bir ihtimal.
Sonuç olarak toparlarsak, MHP İl kongresinde kim aday olmayı düşünüyorsa Mete Eke’nin
tavrına göre hareket etmesi gerekecek. İl Başkanı Mete Eke ise benim kanaatime göre bir
sürpriz olmaz ise yeniden aday olmayacak.
Milletvekili adaylığı konusu ise daha çok tartışılacak bir konu.
Bazı isimlerde bahsettim. Bunların yanına daha çok isim konulabilir ama dediğim gibi henüz
erken. Bekleyip göreceğiz vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9363.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

“Çözüm Süreci Örgüt Tabanını Rahatsız
Ediyor”
İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin organize ettiği programda konuşan Prof. Dr. Haluk Alkan:
“Çözüm sürecinin doğudaki halk tarafından satın alınmış olması beraberinde örgüt tabanında
bir yenilgi psikolojisini beraberinde getirecek. Bu nedenle bu direniş onlar için önemli”
ifadelerini kullandı.
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Siyaset Bilimci Prof. Dr. Haluk Alkan “Türkiye ve Ortadoğu’da Değişen Dengeler” konulu
bir seminer gerçekleştirdi. İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin organize ettiği program İlim
Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Şehid Furkan Doğan Gençlik Merkezi’nde yapıldı.
“Dünyanın şekillenmesinde iki konsept çok önemli”
Prof. Dr. Haluk Alkan, sunumunda dünyanın şekillenmesinde iki konseptin çok önemli
olduğunu ve bu gün yaşadıklarımızın da bu iki konseptin paralelinde yaşandığını söyledi.
Alkan, Bu iki konsept arasında da Türkiye’nin özel bir konumu olduğunu söyleyerek bu
konseptleri şöyle açıkladı: “Bu Türkiye’nin şuan ki açmazlık sorununu oluşturuyor. Birinci
konsept Atlantik konseptidir. ABD’nin ve onun AB içindeki müttefikleri tarafından
şekillendirilen bir konsepttir. İkinci konsept daha çok Rusya merkezli şekillendirilen Doğu
Avrupa ve Asya’da da taraftarı olan hatta zaman zaman Türk siyasetinde de güçlü figürlerle
desteklenen AVRASYA’cılık bloğudur”
“Çözüm süreci örgüt tabanını rahatsız ediyor”
Kobani eylemleri ve çözüm süreci ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Alkan: “Çözüm
sürecinin doğudaki halk tarafından satın alınmış olması beraberinde örgüt tabanında bir
yenilgi psikolojisini beraberinde getirecek. Bu nedenle bu direniş onlar için önemli… Bu
süreçten Türkiye’nin oraya kesinlikle hiçbir şekilde müdahale edilmemesini istediler. Sürekli
olarak Amerika ile birlikte IŞİD yardımcısı bir Türkiye imajını gündemde tuttular. Ta ki
Kobani’de sıkışıncaya kadar. O zaman çeşitli yardım taleplerinde bulunmaya başladılar. 6-7
Ekim olaylarının verdiği ikili mesaj buydu. Türkiye’ye şu mesajı vermek istediler: Biz sokağı
karıştırdığımızda öyle bir hale gelirsiniz ki korkunç bir istikrarsızlık ortaya çıkar. Dolayısıyla
bizim istediklerimizi yaparsanız ancak bir şeyler olur. Bir taşta iki kuş vurmaya çalıştılar.
Ama büyük bir sıkıntı yaşadılar. Karşılarında direnişler gördüler. Çatışmalar yaşandı. Örgüt
içerisinde çözüm sürecime iyi bakanların tepkisini çektiler. Bu süreç öyle bir noktaya geldi ki
örgüt içerisinde bir anlaşmazlık ya da çatışmanın da oluşabilme ihtimali doğdu. Bunun
üzerine u dönüşü yaptılar. Abdullah Öcalan’dan aldıkları mesajı gerekçe gösterip sokaktan
döndüler. 1 Kasım’da sokağa çıkmanın amacı ise sokağa hakim olduğunu göstermek amacını
taşıyor” dedi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9364.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Talasemi Ve Lösemiler Derneği İlik Bankası İçin
İmza Topluyor
Talasemi ve Lösemiler Derneği Başkanı Faruk Başdemir, ilik bankası kurulması için imza
kampanya başlattıklarını açıkladı. Dünya Lösemiler Haftası kapsamında Talasemi ve
Lösemiler Derneği üyeleri Cumhuriyet Meydanı’na çelenk bıraktı. Talasemi ve Lösemiler
Derneği Başkanı Faruk Başdemir, yaptığı açıklama ile ilik bankası kurulması için stant açarak
imza kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu.
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‘’TÜRKİYE’DE 16 YAŞ ALTINDA BİN 500 ÇOCUK HASTA OLMAKTADIR’’
Başdemir: “Bugün inşallah 2-8 Kasım aralığı içerisinde Kayseri’de lösemi hastalığının
farkındalığını anlatacağız. Halkımıza lösemi alınması gereken tedbirlerin hepsini birer birer
işlemeye çalışacağız. Çünkü Lösemi artık takdir ederseniz o kadar arttı ki hastanede yatacak
yer bulamıyor çoğu hastamız. Sırasıyla biri çıkacak diğeri girecek. Bu ıstıraplı maratonda
hiçbir ailemizin böyle bir ortama düşmesini istemiyoruz. Dünyada yılda 1 milyon çocuk
lösemiye yakalanmaktadır. Türkiye’de 16 yaş altında bin 500 çocuk hasta olmaktadır.
Tedavisi için çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Fakat sebebi henüz tespit edilememiştir.
Radyasyon kimyasal maddeler benzeri ve türevleri, kalıtsal hastalıklar ile kansorejen içeren
gıdalar, hormonlu sebze ve meyveler kansere neden oldukları çalışmalarla açıklanmıştır.
Lösemi her yaşta görülebilmektedir ve en sık çocuklarda bulunmaktadır” dedi
‘’ARTIK BİR İLİK BANKASI KURULSUN’’
İlik bankasının kurulmasıyla için Cumhuriyet Meydanı’nda stant açarak imza toplayacaklarını
belirten Faruk Başdemir “ Toplamış olduğumuz imzaları Sağlık Bakanlığımıza ileteceğiz. Bu
herkesin başına gelebilir. İlgililere buradan sesleniyoruz artık bir ilik bankası kurulsun. Çünkü
1 buçuk milyon lösemi hastası 5 bin Talasemi hastası ilik nakli yapmak için kendilerine verici
ve donör bulmaya mücadele etmeye devam etmektedir. Halkımız bu konuda imza vererek bu
bankamızın kurulmasına destek vereceklerini umuyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9365.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Muhsin Yazıcıoğlu Suikastinde Flash Kayseri
İddiası
BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayla ilgili dosyayı
kapatmakta payı olan herkesin terfi ettirildiğini, ödüllendirildiğini iddia etti.
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Kaptan Kartal, "Siyasi irade, dosyada menfi karar veren kim varsa terfi ettirdi. 'Bulundu,
getiriliyor' diyen Kayseri Valisi Danıştay üyesi, Kahramanmaraş Valisi önce Kamu Güvenliği
Müsteşarı ve büyükelçi oldu. Dönemin Kayseri Emniyet Müdürü de Emniyet Genel
Müdürlüğü KOM Daire Başkanı olarak atandı. Siyasi irade Öcalan'a verdiği değerin onda
birini Muhsin Başkan'a vermiyor. İmralı'ya her hafta temsilci gitmesine müsaade eden siyasi
irade, suikast ile ilgili BBP'nin kapısını bir defa bile çalmadı." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9366.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Büyükşehir’e Kültür Ödülü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında ilk ve tek olan Uluslararası
Tiyatro Festivali ödül aldı. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, Büyükşehir
Belediyesi’nin festivalini örnek bir çalışma olarak değerlendirdi.Uluslararası...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında ilk ve tek olan Uluslararası
Tiyatro Festivali ödül aldı. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, Büyükşehir
Belediyesi’nin festivalini örnek bir çalışma olarak değerlendirdi.
Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali, tiyatro camiasının dikkatini çeken en önemli
organizasyonlardan birisi haline geldi. 1. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu Kayseri
Büyükşehir Belediye’sinin düzenlediği festivali örnek bir çalışma olarak değerlendirdi ve
ödüle layık gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye gönderilen mesajda
ödül töreninin 1 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da yapılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, Uluslararası
Liselerarası Tiyatro Festivali’nin 2015 yılının Mayıs ayında 10’uncusunu yapacaklarını
belirtti. Festivalin 10’uncusuna Kayseri’den okulların yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir,
Adana, Gaziantep, Rize ve Malatya’dan katılım olacağını ifade eden Durukan, festivale ayrıca
Macaristan, Fransa ve Almanya’dan okulların katılmasının da kesinleştiğini kaydetti. Bugüne
kadar 9 yıl boyunca festivale 250 okulun katıldığını, 170-180 bin kişinin oyunları izlediğini,
4-5 bin gencin de bu oyunlarda sahne aldığını dile getiren Oktay Durukan, "Bu çalışmamız
sadece Kayseri’de değil, ülke genelinde de ilgi görüyor. Ülkemiz genelinde yayın yapan ve
merkezi İstanbul’da olan Tiyatro Gazetesi festivalimizi ödüle layık gördü. Bu etkinliğimizin
İstanbul’da da dikkat çekmesi önemli. Uluslararası Tiyatro Festivalini tüm gücümüzle
yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9367.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz:
Kayseri Ticaret Odası ve Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 03-08
Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan, “Organ Nakli Haftası” nedeniyle bir açıklama yaptı.
Hiçyılmaz, organ bağışı konusunda vatandaşları daha duyarlı...
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Kayseri Ticaret Odası ve Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 03-08
Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan, “Organ Nakli Haftası” nedeniyle bir açıklama yaptı.
Hiçyılmaz, organ bağışı konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, “Organ
bağışı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunlarının başında
gelmektedir. Organ bağışı hayat kurtarır, insanlar için yaşam umududur” dedi.
Türkiye’de yaklaşık 35.000 kronik böbrek hastasının haftanın en az üç günü diyaliz
makinalarına bağlanarak yaşamlarını zor şartlar altında sürdürdüklerine dikkat çeken Erciyes
Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, diyaliz hizmetlerinin böbrek hastaları için
geçici bir çözüm olduğunu bu hastalar için kesin tedavinin ancak organ nakli ile
gerçekleştirilebileceğini söyledi.
Türkiye’de organ nakli konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ancak organ bağışının dünya
standartlarının çok altında kaldığına dikkat çeken vakıf başkanı Hiçyılmaz, “Toplumumuz
organ bağışı konusunda yeterince duyarlı değil, organ bağışına dikkat çekmek ve
toplumumuzu daha bilinçli hale getirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz” dedi ve organ ve
doku nakli hizmetlerinde en önemli sorunun organ ve doku temini olduğunu söyledi.
Hiçyılmaz, “Ülkemizde ve kentimizde çok sayıda insan organ beklemektedir. Tüm
vatandaşlarımızın konuya daha büyük hassasiyet göstermesini bekliyor ve vakfımıza destek
olmaları çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.
Türkiye’de yürürlükte olan yasalar çerçevesinde 18 yaşını dolduran kişilerin, ölümlerinden
sonra kullanılmak üzere organ ve dokularını bağışlamak istediklerinde tüm sağlık
kuruluşlarına başvurabileceklerini hatırlatan Mahmut Hiçyılmaz, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın dini açıdan da organ bağışında bulunulmasında bir sakınca olmadığını

bildirdiğini hatırlatarak, “Organ bağışı hastaların umut ışığıdır ve yaşam kalitesinin
arttırılmasında ki en önemli faktördür” dedi.
Erciyes Organ Nakli Vakfı, Organ Nakli Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.
Kayseri merkezde bulunan billboardlarda organ bağışına dikkat çekmek amacıyla afiş ve
posterler yer alacak, Alışveriş Merkezi’nde kurulan standlarda organ bağışına dikkat çeken
broşürler dağıtılacak ayrıca, televizyon kanalları ve gazetelerde vatandaşların dikkatini
çekmek amacıyla programlar yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9368.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

"bağışlanmayan Organlar Toprak Oluyor"
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki
Yılmaz, organ naklinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bağışlanmayan organlar toprak oluyor"
dedi.ERÜ ve İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki
Yılmaz, organ naklinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bağışlanmayan organlar toprak oluyor"
dedi.
ERÜ ve İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, Gevher Nesibe
Hastanesi’ne açtıkları stant ile organ bağışı konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Burada bir
konuşma yapan ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki
Yılmaz, organ bağışının öneminden bahsetti. Beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının
bağışlanmaması durumunda bağışlanmayan organların toprak olduğunu kaydeden Yılmaz,
"Bir tarafta beyin ölümlü hastaların organları bağışlanmıyor, bu organlar toprak oluyor, telef
oluyor ama öbür taraftan da zorunluluktan dolayı hastanın hayatını kurtarmak için hayatta ki
sağlıklı kişilerin organlarını bağışı yoluyla hastaların hayatı kurtarılmaktadır. Bu çok üzücü
bir durumdur. Beyin ölümlü hastaların organları bağışlandığı takdirde en az 6-7 tane nakil
bekleyen hasta şifa bulmaktadır. Şifa Vermektedir. Hastayı normal yaşantısına
dönüştürmektedir ve bu hastanın organları bu nakil yapılan kişilere can vermektedir.
Dolayısıyla ülkemizde organ bağışının mutlaka arttırılması gerekir. Bu konuda yapılacak
gayretler karşılığını bulması gerekir" dedi.
Organ bağışının dini açıdan da bir sakıncası olmadığını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz,
"Vatandaşlarımız arasında bir ön yargı var. Acaba organ bağışı ve naklinin dinimiz yönünden
bir sakıncası var mı? bu sorunun cevabı 1979 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din
Kurulu’nun almış olduğu fetva ile cevaplandırıldı. Yüksek Din Kurulu dinimizin organ bağışı
ve nakli konusunda kesinlikle herhangi bir engeli olmadığını söyledi ve Kuran-ı Kerim’in
Maide Suresi’nde 32’inci ayetini referans olarak gösterdi" ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Yılmaz ise, organ bağışını artırılması için çalışmalar
yürüttüklerini söyleyerek, "Ülkemizde organ bağışını çok düşük seviyede olduğunu ama

bunları artırmak için çabalar sarf edilmektedir. İnsanlarımızın buna biraz daha duyarlı olması
yani kendinin de bir organa ihtiyacı olup olmadığını bilmediğimiz için bu düzeyde daha
duyarlı olunmasını için Sağlık Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi ile ortak çalışma yaparak
vatandaşlarımızı daha da bilinçlendirmek için çabalıyoruz. Umarım en azından bizde bir
organ bağışçısı olalım veya beklentisinde olmayalım düşüncesi ile bu bilince sahip olmayı
umuyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9369.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Genç Raketler Adana’dan Gümüş Madalya İle
Döndü
Adana’da düzenlenen, Kulüplerarası Gençler Masa Tenisi Birinciliği müsabakalarına katılan,
Kayseri Gençlik Spor Masa Tenisi Kız Takımı Kayseri’ye gümüş madalya ile döndü.Adana
Asım Savaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilen, grup birinciliği...
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Adana’da düzenlenen, Kulüplerarası Gençler Masa Tenisi Birinciliği müsabakalarına katılan,
Kayseri Gençlik Spor Masa Tenisi Kız Takımı Kayseri’ye gümüş madalya ile döndü.
Adana Asım Savaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilen, grup birinciliği müsabakalarına, 25
erkek, 19 kız takımı olmak üzere toplam 44 kulüpten 176 sporcu katıldı. Grup Birinciliği
müsabakaları 2 gün sürerken Kayseri’yi, D Grubu’nda Bölge Antrenörü Kemal Balım
koordinatörlüğünde, Betül Kahraman, Rabia Şahiner ve Burçin Mermer’den oluşan kız
takımımız temsil etti.
Kayseri takımı, Kulüpler arası Gençler D Grubu müsabakalarını Çukurova Üniversitesinin
ardından ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9370.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Sai Erciyesspor’a Bir Gün İzin
Spor Toto Süper Lig’in ekiplerinden olan SAİ Erciyesspor’da, Çaykur Rizespor deplasmanı
sonrası takıma bir gün süre ile izin verildi.Spor Toto Süper Lig’in 8. Haftası’nda Çaykur
Rizespor ile deplasmanda 1 - 1 skor ile berabere kalan SAİ...
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Spor Toto Süper Lig’in ekiplerinden olan SAİ Erciyesspor’da, Çaykur Rizespor deplasmanı
sonrası takıma bir gün süre ile izin verildi.
Spor Toto Süper Lig’in 8. Haftası’nda Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1 - 1 skor ile
berabere kalan SAİ Erciyesspor, haftanın ilk gününü izinli geçirecek.
SAİ Erciyesspor’un 9. Hafta hazırlıklarına, Salı günü saat 18.00’da gerçekleştireceği yenileme
antrenmanıyla başlaması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9371.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Stajlarını Tamamlayan 10 Avukat Ruhsatlarını
Düzenlenen Törenle Aldı
Bir yıllık stajlarını başarı ile tamamlayan 10 avukat, Kayseri Barosu’nda düzenlenen törenle
ruhsatlarını aldı.Kayseri Barosu’nda düzenlenen törende bir yıllık stajlarını tamamalayan
Pembe Kara, Kamile Atlı, Şenay Aydere, didem Özhan,...
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Bir yıllık stajlarını başarı ile tamamlayan 10 avukat, Kayseri Barosu’nda düzenlenen törenle
ruhsatlarını aldı.Kayseri Barosu’nda düzenlenen törende bir yıllık stajlarını tamamalayan
Pembe Kara, Kamile Atlı, Şenay Aydere, didem Özhan, Meryem Özkara, türkan Betül
Eroğlu, Selma Özkan, Hasan Bozdaş, Fatih Emre Cingöz, Halil Hazer sertifikalarını aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9372.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Aşure Malzemeleri Tezgahlarda Yerini Aldı
Kayseri’de Muharrem Ayı ile beraber aşurelik malzemelerde tezgahlardaki yerini
aldı.Muharrem Ayı ile beraber vazgeçilmez lezzetlerden olan aşurenin yapımı için kullanılan
malzemeler tezgahlarda yerini aldı. Aşure yapımında kullanılan malzemeler...
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Kayseri’de Muharrem Ayı ile beraber aşurelik malzemelerde tezgahlardaki yerini aldı.
Muharrem Ayı ile beraber vazgeçilmez lezzetlerden olan aşurenin yapımı için kullanılan
malzemeler tezgahlarda yerini aldı. Aşure yapımında kullanılan malzemeler hakkında bilgiler
veren esnaf Ahmet Yılmaz, "Hazırlıklarımızı yaptık bekliyoruz. Vatandaşlara değişik çeşitler
sunuyoruz. Kayısı çekirdeği veriyoruz. Bademin yerine kayısı çekirdeği kavrulduğu zaman
daha güzel bir tat veriyor. Aşurenin tadını mümkün olduğu kadar güzelleştirmeye çalışıyoruz.
Bildiğimiz kadarıyla ev hanımları üzerlerine Antep fıstığı serpiyorlar" dedi.
Aşurede kullanılan malzemelerin fiyatları hakkında da bilgiler veren Yılmaz, "Fiyatı
artmayan ürün hemen hemen yok. Kayısının fiyatı arttı. Vatandaşlarımız fiyatlar arttıktan
sonra fındık yerine kayısı çekirdeği alıyor. Ceviz bile fındıktan ucuz. Fındık yerine ceviz veya
kayısı çekirdeği veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9373.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri Şeker Yöneticilerine “sanatın Kuvvete
Hakim Olduğu” Okçuluk Sporu Hakkında
Bilgilendirme
İnsanlık tarihinin en eski silahlarından birisi olan ok ve okçuluk sporu hakkında Kayseri Şeker
yöneticileri uygulamalı olarak bilgilendirildi.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay Okçuluk dersleri sonrasında yapmış...
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İnsanlık tarihinin en eski silahlarından birisi olan ok ve okçuluk sporu hakkında Kayseri Şeker
yöneticileri uygulamalı olarak bilgilendirildi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Okçuluk dersleri
sonrasında yapmış olduğu açıklamada, "Okçuluk ata sporunun manevi bir yönünün olduğunu
da okçuluk sporunun Kayseri’de gelişmesine katkısı ile tanınan Milli okçumuz Salih Bey
kardeşimizden öğrenmiş olduk. Öğrendiğimize göre ok atmanın bir usulü var birde edebi var
önce ok ve yayı ele almak için abdestli olmak gerekiyor oku bırakırken de “Ya Hak” demek
gerekiyor. Bu yönleriyle değerlendirildiği zaman okçuluğun manevi yönü ön plana çıkıyor.
Ayrıca bir milli spor olup, Orta Asya’dan, Selçuklu ve Osmanlı’dan devam edip gelen bir
geleneğe sahiptir" dedi.
Akay, "Okçuların kaliteli savaşçılar oldukları da belli özellikle Uhud Savaşında Peygamber
Efendimizin görevlendirdiği 70 okçuya vermiş olduğu talimat ve onların yapmış olduğu işten
de belli.
Kayseri Şeker camiası olarak amatör branşlara yönelme konusunda bir niyetimiz var,
bunlardan bir tanesi de okçuluk olsun diye ümit ediyoruz. Kayseri’de okçuluk sporunun
yaygınlaşması için katkı sağlamayı ümit ediyoruz. Atıcılık sporunun bir parçası olarak

okçuluk başlı başına değerlendirilebilir. Bunun ilk denemesini ilk antrenmanında ok, yay ve
Selçuklu börküyle tanışmış olduk. Tabi bunlar insanda farklı duyguların oluşmasına sebebiyet
veriyor. Hem tarihi hem manevi bir misyonu var bunların yaşatılmasının da kültürümüze
önemli bir katkısı yanı sıra İnsanların milli, manevi yönünün gelişmesine katkısının olacağını
düşünüyoruz. Bu sebeple ata sporumuzun genç nesillere tanıtılmasının faydalı olacağı
kanaatindeyiz ve inşallah buna adım atmak ümidindeyiz" ifadesinde bulundu.
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de, "Ok sporunun bu şekilde
maneviyatının olduğunu da gördük. Bu işe eğilirsek çok önemli bir iş başarılacağı
kanaatindeyim" dedi.
Milli Okçu Salih Sağlam okçulukla ilgili bilgilendirme sonrasında yaptığı açıklamada, "İlk
denemeleri için gayet iyilerdi. Başkanımız oku vurdu biz vuramadık. Kemankeşlerde bir söz
var” oku atmak maharet ister isabeti kaderdir” diyerek Başkan Hüseyin Akay’ın attığı okun
hedefini bulmasından dolayı tebrik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9374.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spar
Kulübü Ampute Futbol Takımı Hanesine İlk
Puanını Yazdı
Ampute Futbol Süper Lig’inde mücadele eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor
Kulübü Ampute Futbol Takımı, Lig’in 4. Haftasında, Antalya Bedensel Engelliler Ampute
Futbol Takımı ile berabere kalarak hanesine ilk puanını yazdı.Ampute...
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Ampute Futbol Süper Lig’inde mücadele eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor
Kulübü Ampute Futbol Takımı, Lig’in 4. Haftasında, Antalya Bedensel Engelliler Ampute
Futbol Takımı ile berabere kalarak hanesine ilk puanını yazdı.
Ampute Futbol Süper Lig’in birinci haftasından bu yana, 3 mağlubiyet alarak 4. Haftaya
puansız giren takım, Antalya Bed. Eng. Ampute Futbol Takımı ile oynadığı maçta 1-1
berabere kalarak puan cetveline ilk puanını ekledi. Takım olarak Antalya maçına sıkı
hazırlandıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Faruk Şahin, puansız ayrılmadıklarını ve bir
puanında kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Şahin ayrıca, “Sezon başında beri 3
mağlubiyetimiz vardı. Antalya maçı bizim için çok önem arz ediyordu. Sahaya galibiyet için
çıktık fakat, bir puanda bizim için çok değerli” dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9375.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

(özel Haber) Geçmişten Günümüze Nüfus
Cüzdanları
Türkiye’de yeni çipli nüfus cüzdanlarının kullanılacağı gün merakla beklenirken, 132 yıllık
geçmişi olan nüfus cüzdanları günümüze kadar 6 kez değişti.İl Nüfus Müdürlüğünden alınan
bilgilere göre, halk arasında kimlik, kafa...
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Türkiye’de yeni çipli nüfus cüzdanlarının kullanılacağı gün merakla beklenirken, 132 yıllık
geçmişi olan nüfus cüzdanları günümüze kadar 6 kez değişti.
İl Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, halk arasında kimlik, kafa kağıdı, kafa koçanı,
nüfus kağıdı, nüfus tezkeresi gibi adlarla da anılan nüfus cüzdanları, ülkemizde ilk kez
günümüzden 132 yıl önce yapılan nüfus sayımından sonra ‘Aliye-i Osmaniye Tezkeresi’
adıyla kullanılmaya başlandı. Nüfus cüzdanları, günümüze kadar 6 kez değiştirildi. Osmanlı
döneminde ilk kez nüfus cüzdanı olarak kabul edilen resmi belge 1882 yılında düzenlendi.
‘Aliye-i Osmaniye Tezkeresi’ adıyla düzenlenen ilk nüfus belgesi, 24x34 santim ebadında tek
yaprak çizgili kağıda Osmanlıca yazılı olarak hazırlandı.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1927 yılında ilk nüfus sayımı yapıldı ve herkese nüfus
cüzdanı verilmesi kararlaştırıldı. Nüfus sayımından 1 yıl sonra 1928 yılında yürürlüğe giren,
Osmanlı Türkçesi’yle hazırlanan ve 32 sayfadan oluşan nüfus cüzdanları 1929 yılına kadar
kullanıldı.
1929 yılında Latin alfabesi ile düzenlenen yeni nüfus cüzdanları ise tam 62 yıl kullanılarak, en
uzun süreli kullanılan nüfus cüzdanı oldu. Kurşuni renkli cilt kapağında kırmızı renkli ay
yıldız bulunan, 32 sayfadan oluşan, içerisinde askerlik yoklaması ve askerlik hizmetiyle ilgili
bölümler, yer değiştirme ve medeni halindeki değişikliklerinde bulunduğu nüfus cüzdanları,
1976 yılında yürürlüğe giren tek yapraklı cüzdanla beraber 1991 yılına kadar kullanımı devam
edip, 1991 yılından itibaren yürürlükten kaldırılarak yapılacak her türlü resmi işlemlerde
geçersiz sayıldı.
01.06.1976 tarihinde yürürlüğe giren nüfus cüzdanları tek yapraklı olup, kadınlar için pembe,
erkekler için mavi renkli olarak hazırlandı.
T.C. KİMLİK NUMARALI NÜFUS CÜZDANI
29 Ekim 2000 tarihinde bilgisayar ortamında tutulan nüfus kütükleriyle eşleştirme yapılarak
2001 yılında nüfus cüzdanlarına TC kimlik numaraları yazılmaya başlandı. Halen
kullanılmakta olan T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanın ardından yakın zamanda çipli olacak
olan kimlik kartları kullanılmaya başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9376.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kumbaralarını Vali Düzgün İle Birlikte Açarak
Kitap Aldılar
Vali Orhan Düzgün, Sarıoğlan ilçesini ziyaretinde kitap fuarına katıldı. Kitap fuarında iki
öğrenci kumbaralarını Vali Düzgün ile birlikte açarak kitap satın aldı.Kayseri Valisi Orhan
Düzgün, Sarıoğlan ilçesini ziyaretinde kitap fuarına...
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Vali Orhan Düzgün, Sarıoğlan ilçesini ziyaretinde kitap fuarına katıldı. Kitap fuarında iki
öğrenci kumbaralarını Vali Düzgün ile birlikte açarak kitap satın aldı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Sarıoğlan ilçesini ziyaretinde kitap fuarına katıldı. Kitap
fuarını ziyaret eden Vali Düzgün, burada iki öğrenci ile birlikte kumbaralarını açtı. Öğrenciler
biriktirdikleri tüm paralarına kitap satın aldı.
Vali Düzgün, kitap fuarından sonra Sarıoğlan Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek, Kaymakam
Hasan Doğan’dan ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Kaymakamlıktaki bilgilendirme
sonrasında öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen Vali Düzgün, ilçe müftülüğü tarafından
hazırlanan aşurenin dağıtımına katıldı.
Aşure dağıtımından sonra Vali Düzgün, pazar yerini ziyaret ederek esnaflarla ve vatandaşlarla
sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9377.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayserigaz’dan Sessiz Katil Uyarısı!
Sektörün öncü şirketlerinden Kayserigaz, yaklaşan kış aylarıyla birlikte doğalgaz firmaları ile
yaptığı toplantılara ağırlık vererek vatandaşları istenmeyen olaylara karşı uyarıyor.Doğalgaz
tüketiminin her geçen gün arttığı bu...
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Sektörün öncü şirketlerinden Kayserigaz, yaklaşan kış aylarıyla birlikte doğalgaz firmaları ile
yaptığı toplantılara ağırlık vererek vatandaşları istenmeyen olaylara karşı uyarıyor.

Doğalgaz tüketiminin her geçen gün arttığı bu günlerde, Kayserigaz düzenli olarak montaj ve
imalatçı doğalgaz baca firmaları ile yaptığı toplantılara ağırlık vererek, vatandaşları almaları
gereken önlemler konusunda uyardı. Gerekli firmalarla düzenli aralıklarla toplantılar
düzenleyerek sektör değerlendirmesi yapan ve mevcut doğalgaz hizmetlerini maksimum
verimli seviyede tutan Kayserigaz, soğuk havaların kapıya dayanmasıyla birlikte yaptığı
toplantıların sıklığını artırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde montaj ve imalatçı doğalgaz
firmaları ile bir araya gelen Kayserigaz, uygulanan hizmet ve servisleri gözden geçirerek
genel bir durum değerlendirmesinde bulundu.
Gerçekleştirilen toplantıda gündemin konusunu baca gazı zehirlenmeleri ve alınabilecek
önlemler oluştururken, tüm katılımcılar vatandaşları bu konu da duyarlı olmaya davet etti.
Gereken önemin gösterilmediği takdirde zehirlenme yaralanma ve hatta can kaybı gibi ileri
boyutlarda istenmeyen olaylarla karşılaşabileceğinin altını çizen yetkililer, baca gazı
zehirlenmelerinin temel nedenlerini şu şekilde sıraladılar:
• Doğalgaz yakıcı cihazlarının bağlandığı bacaların temizlenmemesi, bakımı yapılmaması
veya baca malzemelerinin zaman içerisinde deformasyona uğraması,
• Baca başlığı olmamasından dolayı rüzgârlı havalarda baca tepmesi olması ve yağmur
suyunun baca içerisine girerek baca malzemesine zarar vermesi,
• Baca sensörünün olmaması veya yetkisiz kişiler tarafından iptal edilmesinden dolayı
standartlarda belirtildiği görevini yapamaması ve dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama
yayılarak risk oluşturması,
• Abonelerin yakma tesisinin bakımını, onarımını ve bacanın temizlenmesini yönetmeliklerin
gerektirdiği şartlarda ve zamanda yaptırmaması,
• Bacalı ve açık yanmalı cihazların kullanıldığı mahale açılmış olan ve havalandırma görevi
yapan menfezlerin sonradan iptal edilmiş veya kapatılmış olması,
• Doğal gaz kullanan abonelerin tesisata yönelik ve izinsiz olarak tadilat işlemleri yaparak
tesisatı uygunsuz hale getirmeleri,
• Baca yapımında kullanılan malzemelerin bacada meydana gelen yoğuşma suyunun baca
malzemesine zarar vermesi,
• Baca çekişinin bozulması ve baca gazının dış atmosfere tahliye edilememesi sonucu bacada
ve yakıcı cihaz davlumbazı etrafında yığıntıya neden olması,
• Abonelerin doğalgazlı yakıcı cihazlarının bakımını yaptırmamaları veya yetkisiz kişilere
yaptırmaları.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9378.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri’de Uyuşturucu Ticaretine 4 Yıl Hapis
Cezası
Kayseri’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan şahıs 4 yıl 2 ay hapis, bin lira da
para cezasına çarptırıldı.3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan
sanık M.Ş. hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti...
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Kayseri’de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan şahıs 4 yıl 2 ay hapis, bin lira da
para cezasına çarptırıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık M.Ş. hazır bulundu.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan M.Ş. son savunmasında "Ben gerçekten
böyle bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu M.Ş.’ye 4 yıl 2 ay
hapis, bin lira da para cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9379.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri U14 Ligi
Kayseri U14 Futbol Ligi’nin güçlü ekibi Kayserispor, Demirspor karşısında üç puana tam 15
gol ile ulaşırken, şampiyonluğun en büyük adayı olruğunu birkez daha göstermiş oldu.STAT:
Vali Muammer GülerHAKEM: Hasan Keykubat **KAYSERİSPOR:...
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Kayseri U14 Futbol Ligi’nin güçlü ekibi Kayserispor, Demirspor karşısında üç puana tam 15
gol ile ulaşırken, şampiyonluğun en büyük adayı olruğunu birkez daha göstermiş oldu.
STAT: Vali Muammer Güler
HAKEM: Hasan Keykubat **
KAYSERİSPOR: Burak ***, Kadir *** ( Dk 36 Burak *** ), Enes ***, Adem ***, Serkan
***, Ahmet ***, Abdullah *** ( Dk 45 Eyüp *** ), Mert ***, Kürşat *** ( Dk 40 Safa *** ),
Emre ***, Muhammed *** ( Dk 55 Samet *** )
DEMİRSPOR: Umutcan * ( Dk 36 Yunus * ), Alican *, Ali **, Ahmet *, Behçet *, Arda *,
Enes *, Raşit * ( Dk 36 Erkan * ), Nuhcan * ( Dk 36 Berat * ), Derviş *, Anıl *,
GOLLER: Dk 3 ve 33 Kürşat, Dk 7 ve 67 Emre, Dk 16 Muhammed, Dk 20 Ahmet, Dk 25 ve
35 Mert, Dk 28 ve 30 Kadir, Dk 40 ve 42 Abdullah, Dk 60 Samet, Dk 63 Adem, Dk 65 Berat
(Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9380.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri U-14 Ligi
U14 Ligi’nde şampiyonluğun güçlü adayı Kocasinan Şimşekspor. ligin ikinci haftasında
karşılaştığı Yeni Esenspor’u 11-1 mağlup etti.STAT: Vali Muammer GülerHAKEM:Erkan
Kırçıl **KOCASİNAN ŞİMŞEK: İbrahim ***, Metehan ***(Dk 48 Yunus...
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U14 Ligi’nde şampiyonluğun güçlü adayı Kocasinan Şimşekspor. ligin ikinci haftasında
karşılaştığı Yeni Esenspor’u 11-1 mağlup etti.
STAT: Vali Muammer Güler
HAKEM:Erkan Kırçıl **
KOCASİNAN ŞİMŞEK: İbrahim ***, Metehan ***(Dk 48 Yunus ***), Oğuz *** (Dk 50
Anıl ***), Adem ***, Ali *** (Dk 45 Ayhan ***), Yiğit ***, Samet *** (Dk 55 Mustafa
***), Akif ***, Berkay *** (Dk 60 Yusuf ***), Muhammed ***, Eren ***
YENİ ESENSPOR: Servet *, Zekeriya *, Zülküf * (Dk. 47 Soner *), Vedat *, Furkan *,
Birhant *, Hüseyin * (Dk 67 Abdulsamet *), Nevzat *, Akif *, Yalçın * (Dk 55 Muhammed
*), Eyüphan*
GOLLER: Dk 20 (Pen) ve 25 Muhammed, Dk 45 ve 50 Berkay, Dk 47 ve 60 Yiğit, Dk 55
Ayhan, Dk 63 Yusuf, Dk 65 ve 69 Eren, Dk 67 Mustafa (Kocasinan Şimşek), Dk 10 Birhant
(Pen) (Yeni Esenspor)
KIRMIZI KART: Dk 30 Eyüphan(Yeni Esenspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9381.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Liberal Düşünce Topluluğu Üyeleri Ürgüp’te
Bir Araya Geldi
Liberal Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen, “2014 Liberal Düşünce Kongresi” 01-02
Kasım 2014 tarihleri arasında Ürgüp’te yapıldı.Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Ferhat
Akmermer’in onur konuğu olarak davet edildiği kongreye,...
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Liberal Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen, “2014 Liberal Düşünce Kongresi” 01-02
Kasım 2014 tarihleri arasında Ürgüp’te yapıldı.
Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Ferhat Akmermer’in onur konuğu olarak davet edildiği
kongreye, aralarında Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Liberal
Düşünce Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Atilla Yayla, Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Gazeteci
Nagehan Alçı, Gazeteci Ceren Kenar ve Gazeteci Gülay Göktürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı
çok sayıda bilim adamı, topluluk üyesi ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı.
Kongre sırasında, bilim adamı ve gazeteciler ile görüş alış verişinde bulunan KTO Başkan
Vekili Akmermer, Strateji Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Liberal
Düşünce Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Atilla Yayla, Gazeteci ve TV Yorumcu Rasim Ozan
Kütahyalı, eşi Kayserili Gazeteci Nagehan Alçı ve Gazeteci-Yazar Gülay Göktürk ile
karşılıklı birer görüşme gerçekleştirdi.
Ticaret Odası Başkan Vekili Ferhat Akmermer, görüşmeler sırasında özellikle güncel konular
üzerinde yoğunlaştı. Akmermer, sanal medya, ifade hürriyeti, kişilik haklarının ihlali, yargı
reformu, birey, cemaat ve demokrasi, yolsuzluk yozlaşma, piyasa ekonomisi ve demokrasi,
Türkiye’de girişimcilik, Orta Doğu’da özgürlük ve demokrasi, Türkiye’nin hükümet sistemi
tartışmaları, parlamentarizm ve başkanlık sistemi gibi konularda topluluk üyelerinin görüş ve
düşüncelerini aldı.
KTO Başkan Vekili Akmermer ayrıca, kongreye katılan diğer bilim adamları ile de bir araya
gelerek, onlara Kayseri’yi tanıtan bilgiler aktardı ve Kayseri Ticaret Odası’nın ekonomik,
sosyal ve kültürel alanda yaptığı çalışmaları anlattı.
Liberal Düşünce Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Atilla Yayla, Kayseri Ticaret Odası’nın
kongreye katılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, önümüzdeki yıl
gerçekleştirilecek olan 2015 Kongresi’nin Kayseri’de yapılması önerisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9382.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli:
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, çiftçinin tarımda ürettiği ürünleri alarak
çiftçinin tüccara ucuz gitmemesini sağlamaya çalıştıklarını ve korumaya çalıştıklarını
söyledi.Benli, “Kampanyamız Kayseri ve Boğazlıyan’da...
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Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, çiftçinin tarımda ürettiği ürünleri alarak
çiftçinin tüccara ucuz gitmemesini sağlamaya çalıştıklarını ve korumaya çalıştıklarını söyledi.
Benli, “Kampanyamız Kayseri ve Boğazlıyan’da son hızı ile devam ediyor. Şu anda işlenen
pancarımız yüzde 34 civarında. 100 bin ton şekeri şu anda üretmiş durumdayız. Bu 300 bin
ton civarında olacak kampanya bittiğinde. Yaklaşık 700 bin ton pancarımız işlenmiş durumda.
Yıl olarak aslında başarılı bir kampanya geçiyor ama iklim olarak sıkıntılı bir durumdayız.
Tüm Türkiye’de şeker oranında bir düşüş var, biz bunu mevsime bağlıyoruz. Bölgesel
avantajımız var. Türkiye’nin en kaliteli pancarı Boğazlıyan, Kayseri ve çevresinde olduğu için
bu avantajı biz kullanıyoruz. Bu manada da Türkiye’nin en yüksek şeker oranı iki

fabrikamızda. Bunu biz takip ediyoruz. Geçen yıla oranla Türkiye’deki tüm fabrikaların da
düşük” dedi.
“Şeker pancarını alırken, fire ve şeker oranlarının analizini de yapıyoruz ama bu tabii ki
bedele yansıyacak. Daha düşük yüzde 16 polar olan taban dersek şeker oranına, onun altında
olan orandan bir bedel kesiliyor. Çünkü üretemediğimiz bir şeker söz konusu bu da çiftçiye
yansıyacak. Biz bu konuda artık nasıl bir çalışma yaparız ileriki zamanlarda bunu göreceğiz”
ifadesinde bulunan Benli, “Çiftçiyi mağdur etmeden. Şu anda şeker pancarı Türkiye’de bıçak
sırtında. Gelecek ile ilgili olarak Avrupa kotaları kaldırmış, maliyetleri düşürmüş. Bizim bu
konuda çiftçi Türk Şeker’in elindeki fabrikadaki çiftçiler pancar ekme konusunda devamlı
olarak çekimser davranıyor. Şeker oranından dolayı kayıp söz konusu olunca gelecek
senelerde çiftçinin pancardan çekilmesi söz konusu. Tabii ki bizim çiftçimizde bu söz konusu
değil. Biz devletin açıkladığı fiyatın hep yukarısında fiyat verdiğimiz ve diğer yardımları,
ayni ve nakdi yardımları hep yerinde ve zamanında yaptığımız için çiftçinin bu konuda
memnun olduğunu düşünüyoruz. Pancar ekimine talep de üst düzeyde.
Biz çiftçiyi sırf pancar, çiftçi olarak, tarım yaptıkları için birinci yıl pancar ekiyor. İkinci yıl
ayçiçeği, mısır, buğday, arpa, biz aslında bu şirket güçlendikçe, çiftçinin tarım yaptığı tüm
ürünlerini almak, sözleşmeli olarak ektirmek için bir projemiz var. Orta Anadolu’da çiftçi
yardıma muhtaç. Biz bu sene ayçiçeğinde müdahale alımı şeklinde, çiftçinin tüccara veya
birilerine ucuza gitmesin diye müdahale alımı yaptık ve fiyatı bir seviyede tutmaya çalıştık.
Aynı şekilde mısır silajında da müdahale alımı gibi ürünü değerlendirmek amacıyla alımı
yaptık. Bu şekilde alımlarımız devam edecek. Amacımız çiftçiyi ezdirmemek ve korumaktır”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9383.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Hunat Camii Önünde 6000 Kişilik Aşure İkramı
Melikgazi Belediyesince bütün açılış, temel atma ile diğer sosyal ve kültürel etkinliklerde
geleneksel hale getirilen Aşure İkramı, bugün Hunat Camisi önünde kalabalık bir vatandaş
topluluğunun katılımı ile gerçekleştirildi.Vatandaşlara...
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Melikgazi Belediyesince bütün açılış, temel atma ile diğer sosyal ve kültürel etkinliklerde
geleneksel hale getirilen Aşure İkramı, bugün Hunat Camisi önünde kalabalık bir vatandaş
topluluğunun katılımı ile gerçekleştirildi.
Vatandaşlara Bizzat Aşure İkramında Bulundu
12 çeşit gıda malzemenin bulunduğunu ve 6 kazanda pişirilen yaklaşık 6000 kişilik aşure
ikramının vatandaşlar tarafından büyük bir ilgili ile karşılandığını belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, vatandaşlara bizzat dağıtım alanında kepçe ile aşure ikramında bulunarak onlarla
sohbet etti esnaf ziyaretlerinde bulundu.
12 Çeşit Birbirinden Farkı Madde Birleşmesinden Tatlı Oluşuyor

Bugün Muharrem ayının 10. Günü olduğunu zaten aşure ‘nin kelime anlamının da 10
olduğunu ve Aşure gününde ikram etmenin birlik ve beraberliğe, sıkıntıların giderilmesine
vesile olması temennisinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç ”Bugün ilk gün mümkün
olduğunca semtlerde aşure dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugün Hunat Camisinin doğu ve
batı kapıları olmak üzere iki ayrı yerde 6000 kişilik aşure ikramında bulunduk. 12 çeşit
birbirinden farklı maddeyi bir kazanda birleştirerek, tatlı bir ürün elde ediyoruz. Bu farklılık
bir araya gelerek bir güzellik ve tatlılık oluşturmasından mana çıkarmalıyız. Tıpkı Anadolu
kültür ve miras zenginliğinin bir araya gelmesi gibi. Bu bir sosyal paylaşımdır. Birlik ve
beraberliğimizin harcıdır. Bu tür sosyal paylaşım ve dayanışma etkinliklerimiz devam
edecektir. ” dedi.
Her Yıl Geleneksel Hale Getirilen…
Dağıtılan aşureleri afiyetle yiyen vatandaşlarda Başkan Memduh Büyükkılıç’ a teşekkür
ederek, Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan bu organizasyonun
her semtte yapılmasının çok olumlu bir etkinlik olduğunu ifade ettiler.
Başkan Büyükkılıç,daha sonra çarşı esnafını ziyaret ederek,sohbet edip,gönüllerini
alarak,esnaflara ve bölgede alış veriş yapan vatandaşlara da Aşure ikramında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9384.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kasım Ayında 12 Spor Salonu Hizmete Açılacak
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Kadir Has Stadyumu içerisinde bulunan,
12 spor salonu hizmete açılacak.Kadir Has Stadyumu, Doğu Tribünü alt kısmında bulunan
spor salonlarından 12’sinin, Kasım ayı ortalarında hizmete...
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Kadir Has Stadyumu içerisinde bulunan,
12 spor salonu hizmete açılacak.
Kadir Has Stadyumu, Doğu Tribünü alt kısmında bulunan spor salonlarından 12’sinin, Kasım
ayı ortalarında hizmete açılacağı öğrenildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde
gerçekleştirilen kurslar için hizmete açılacak salonlarda, Taekwondo, Karete, Güreş, Muay
Thai, Jimnastik, Santranç, Judo, Okçuluk, Halter, Kick Boks ve Boks branşlarında eğitim
verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9385.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri U-17 Ligi A Grubu
U17 Ligi A Grubu’nda sezonun son maçında lider Kayseri Şekerspor’u 2-0 mağlup eden
Kocasinan Şimşekspor, hem ligi lider bitirdi hemde Play-Off’a yükselen takım oldu.STAT:
Vali Muammer GülerHAKEMLER: Erdem Sarıaslan ***, Tevfik Gülter ***,...
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U17 Ligi A Grubu’nda sezonun son maçında lider Kayseri Şekerspor’u 2-0 mağlup eden
Kocasinan Şimşekspor, hem ligi lider bitirdi hemde Play-Off’a yükselen takım oldu.
STAT: Vali Muammer Güler
HAKEMLER: Erdem Sarıaslan ***, Tevfik Gülter ***, Şeymanur Çakmak ***
KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR: Enes ***, Resul ***, Buğra ***, Esat ***,Ergin ***, Serkan
*** ( Dk 25 Burak *** ), Ali ***, Serhat *** ( Dk 85 Furkan *** ), Safa **** ( Dk 75 Sami
*** ), Yusuf ***, Ömer *** ( Dk 55 Murat *** )
KAYSERİ ŞEKERSPOR:Batuhan B. *, Abdullah *, Batuhan *, Mehmet *, Ömer *, Hakan *,
Muhammed * ( Dk 70 Ebubekir * ), Mehmet * ( Dk 38 Ahmet *), Emre *, Mehmet D. * ( Dk
41 Ramazan * ), Niyazi * ( Dk 65 Serhat * )
GOLLER: Dk 10 ve 70 Sefa (Kocasinan Şimşekspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9386.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Heyecan Dolu Maçta Kazanan Melikgazi
Belediyespor
Türkiye Erkekler Basketbol 3. Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin üçüncü
haftasında Kayseri’de ağırladığı Çorlu Belediyespor’u 70-69 mağlup ederek, ligdeki ilk
galibiyetini aldı.Atatürk Spor Salonunda oynanan ve hava atışından...
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Türkiye Erkekler Basketbol 3. Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin üçüncü
haftasında Kayseri’de ağırladığı Çorlu Belediyespor’u 70-69 mağlup ederek, ligdeki ilk
galibiyetini aldı.
Atatürk Spor Salonunda oynanan ve hava atışından maçın son saniyesine kadar heyecan dolu
dakikalara sahne olan karşılaşmada Melikgazi Belediyespor,iki haftadır aldığı şanssız
mağlubiyetlerin ardından,bu şansızlığı kırarak kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
Antrenör Nihat Kahraman, “Alınan galibiyetten dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum.Zirve
mücadelesindeki en önemli rakiplerimizden birisi olan Çorlu Belediyespor’u yenmemiz hem
ilk puanımızı almamızda hem de takım üzerinde maç kazanamama stresinden kurtulmamızda
çok önemli bir kazanım oldu.Bu galibiyet bizim çıkış maçımız olacaktır.Hiç ara vermeden
önümüzdeki FVM Işıkspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladık dedi.
Her karşılaşmada olduğu gibi bu karşılaşmada da tribündeki yerine alarak takıma destek olan
kulüp Başkanı Serdar Öztürk’de yaptığı açıklamada “adate hop oturduk hop kalktık.Son
derece çekişmeli ve zevkli bir mücadele oldu.Tabiki kazandığımız için çok mutluyuz.son
saniyeye kadar mücadeleyi bırakmayan ve kazanmak için her şeylerini sahaya yansıtan
oyuncularımı ve teknik heyetimizi kutluyorum.İnşallah bundan sonraki haftalarda stresten
uzun rahat maçlar izleyeceğiz ve takımımız alacağı galibiyetlerle zirveye doğru emin
adımlarla hızla yükselecektir”dedi.
VOLEYBOL TAKIMI DEPLASMANDA PTT’YE 3-1 MAĞLUP OLDU.
Voleybol 2. Liginde mücadele eden Melikgazi belediyespor bu hafta Başkent deplasmanın da
oynadığı PTT karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrılarak, haftayı puansız kapattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9387.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Kayseri
Kızılay Şubesini Ziyaret Etti
Melikgazi belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisinin
önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine istinaden çeşitli etkinlikler düzenleyerek
konuyu kamuoyuna taşıdığını böylece gündem belirlediğini...

03 Kasım 2014 Pazartesi 15:47

Melikgazi belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisinin
önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine istinaden çeşitli etkinlikler düzenleyerek
konuyu kamuoyuna taşıdığını böylece gündem belirlediğini söyledi.
29 Ekim ile 04 Kasım tarihleri arasının kutlanan Kızılay Haftası münasebeti ile Çocuk
meclisince Kızılay Şubesini ziyaret edildiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
Kızılay’ının kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin özellikle öğrencilere,
gençlere ve kamuoyuna anlatılması gerektiğini kaydetti.

Kızılay çalışmalar hakkında toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına Çocuk
meclisinin Kızılayı ziyarette bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu
ile ilgili olarak şu açıklama da bulundu:
“Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencileri kendi imkânları ve kendi aralarında
topladıklarını yardım paketlerini Kızılay Şubesine vererek örnek bir davranış sergilemişlerdir.
Toplumda paylaşmak ve yardımlaşmak birlik ve beraberliğin en büyük kaynağıdır. Özellikle
yardımlaşmak ve yoksul bireylere ve ailelere yardım etmek bizim inancımızın bir gereğidir.
İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlanan yardım paketlerini Kızılay yetkilerine teslim
eden Çocuk Meclisi Üyelerinin amacı toplumda bu duyarlılığı hatırlatmaktadır. Bundan böyle
Çocuk meclisi Üyeleri yardım malzemelerini hazırlayarak sürekli olarak Kızılay’a teslim
edeceklerini belirtmişlerdir. Bu ulvi davranışları ve için kendilerine teşekkür ediyoruz“dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9388.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kaski’den Dört İhale
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce dört ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif
fiyatlarının toplandığı belirtildi.İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve
KASKİ’nin resmi web sayfasından (www.kaski.gov.tr)...
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KASKİ Genel Müdürlüğü’nce dört ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif
fiyatlarının toplandığı belirtildi.
İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKİ’nin resmi web
sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı olarak verildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender
BATUKAN, “Söz konusu ihaleler; Akaryakıt alımı, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı’nca 45 adet
personel çalıştırılmasına dair hizmet alımı, Özvatan ekipevi ve depo binası inşaat, mekanik ve
elektrik tamir ve tadilatı işi ile Erciyes dağı 50 m³ maslak yapım işi,” dedi.
İhalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanları ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda
yapıldığını açıklayan Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı
değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihalelere katılan firmalar ve teklifleri
hakkında şunları söyledi:
“-Akaryakıt alım ihalesine 3 firma katıldı. Bunlardan; Mevlüt Coşkun Petrol ve Akaryakıt
2.991.400,00 lira, Çavdarlar Petrol 3.046.240,00 lira, Fulpet Akaryakıt 3.120.640,00 lira
verdi.
-İçmesuyu Dairesi Başkanlığı’nca 45 adet personel çalıştırılmasına dair hizmet alım ihalesine
11 firma katıldı. Bunlardan; Baltuğ İnşaat 1.417.436,59 lira, Üçgen Danışma 1.418.521,63
lira, Seğmenler Pey - Göksu Hizm. - N.D Madencilik ortak girişimi 1.418.521,63 lira, İ.S.A.D
Yemek Tem. - Haktok İnş Ortak Girişim 1.418.521,63 lira, Nezahat Temizlik 1.448.497,60
lira, Işık Grup Sos. Hizm. 1.455.781,75 lira, Arça Temizlik 1.478.072,59 lira, Zahir Otomotiv
1.489.868,55 lira, Piramit makine ve Saf Teknik Teşekkür mektubu, Paşam İnşaatın teklifi
geçersiz sayıldı.

-Özvatan ekipevi ve depo binası inşaatı, mekanik ve elektrik tamir ve tadilat işi ihalesine 3
Firma katıldı. Bunlardan; Oğba Mühendislik 94.000,00 lira, Korkmazlar İnşaat 130.000,00
lira, Çıtak İnşaat 166.500,00 lira verdi.
-Erciyes dağı 50 m³ maslak yapım işi ihalesine Korkmazlar inşaat katıldı. 100.007,00 lira
Teklif verdi.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9389.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Aşura; İlahi Elin Yeryüzüne Müdahalesi
Kur’an ayetleri ve İslam tarihi okuyucularına ve inananlarına sunduğu bilgiler ışığında Allah
(cc)/ilahi el tarihe farklı zaman dilimlerinde müdahale etmiştir. Bazı peygamberler bizzat bu
ilahi müdahalelere tanıklık ettikleri gibi peygamberlerin tanık olmadıkları, yani onların
dışında farklı zaman dilimlerinde de ilahi el sosyal yaşama müdahil olmuştur.
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Kur’an ayetleri ve İslam tarihi okuyucularına ve inananlarına sunduğu bilgiler ışığında Allah
(cc)/ilahi el tarihe farklı zaman dilimlerinde müdahale etmiştir. Bazı peygamberler bizzat bu
ilahi müdahalelere tanıklık ettikleri gibi peygamberlerin tanık olmadıkları, yani onların
dışında farklı zaman dilimlerinde de ilahi el sosyal yaşama müdahil olmuştur.
Aslında peygamberlerin varlığı -ilk insanın ilk peygamber olarak yeryüzünde rol alması;
çünkü Âdem’in (a) peygamberlik öncesi diye bir hayatı yoktur- sosyal hayata müdahaledir.
Bununla birlikte insanlar azgınlaştığında, toplumlar bozulduğunda ve adalet ortadan
kalktığında; Allah nebi/resuller göndererek onların üzerinden yine tarihe müdahale etmiştir.
Ancak her ne kadar tüm şirk sistemlerinin karakteristik özelliği olan ama 18.yy.da adı Deizm
olarak adlandırılan felsefi bir akım ortaya çıkmıştır. Deizm “Tanrıya inanmakla beraber belli
bir dinin naslarını ve esaslarını inkâr eden, Tanrının evreni yarattıktan sonra onu kendi
yasasına göre işlemek üzere kendi haline bıraktığını ileri süren felsefi akımı İfade eder.”
Günümüzde varlığını sürdüren bu akım aslında laikliğin bir türevi olarak ta karşımıza çıkar.
Bu anlayışa göre Allah vardır, yaratmıştır ama evreni ve içindekileri doğal olarak insanları
kendi hallerine bırakmıştır. Ne ahiretle ne de insan hayatı ile ilgili kurallar koymamıştır.
Dolayısıyla Allah sosyal hayata/tarihe müdahil değildir. Tabi ki bu anlayış Cebrail’i (a),
risaleti ve vahyi yok sayan bir anlayıştır ki; İslam ile taban tabana zıttır.
İlahi iradenin tarihe müdahalesini ikiye ayırabiliriz. Peygamberlerin rol aldığı müdahaleler ve
peygamberlerin rol almadığı müdahaleler. Birincisine Nuh’a (a) çölde sıcak kumların
üzerinde gemi yaptırılması ve yeryüzünün denize dönüştürülmesi, İbrahim’in (a) atıldığı ateş
alanının gül bahçesine çevrilerek ateşten kurtarılması ve Musa’ya (a) kızıl denizin yarılarak
yol olması örneklerini verebiliriz.
İkinci olarak; Yemen valilerinden olan Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için Fil orduları ile
Mekke’yi işgal hareketi. Ancak Allah güçlü orduları ile Mekke önlerine kadar gelen Ebrehe
ve askerlerini Ebabil kuşları ile durdurmuş, Beytini korumuş ve bu şekilde tarihe müdahale

etmiştir. Ve yine şehvet düşkünü ve tapkını olan bir topluluğa İtalya’nın Pompei kentine
Miladi takvimin ilk yıllarında müdahale ederek; kenti her şeyi ile birlikte yanardağının
küllerinden ve taşlarından oluşan bir tabaka ile toprağa gömmüş, şehir; içindeki tüm canlı
varlıklar ve eşyaları ile birlikte mezarlığa dönüşmüştür.
Bu çerçevede Muharrem ayının tarihe müdahale edilen bir ay olduğunu söylemek
mümkündür. Özellikle Aşura günü (10 Muharrem) değişimin eksenini oluşturmaktadır. Hz.
Âdem'in tövbesinin bugün kabul edildiği, Hz. Nuh’un gemisinin bugünde tufandan kurtulup
Cudi dağının tepesine oturduğu, Hz. İbrahim'in bugünde ateşten kurtulduğu, İsrail
oğullarının Firavun ‘un zulmünden bugün kurtulduğu, Hz. Yakup oğlu Hz. Yusuf'a bugünde
kavuştuğu tarih kitaplarında yer almaktadır. Tüm bunlar insanlığa özellikle de Müslümanlara
şu mesajı vermektedir; Allah yeryüzünde razı olmadığı gidişata bir şekilde müdahale ederek,
gerek kendisine iman edenlere gerekse mazlumlara; tevhit ve adalet için yeni alanlar
açmaktadır.
Ayrıca son nebinin (sav) Medine’ye hicret sonrası aşura gününde Yahudilerle arasında geçen
diyaloğun üzerinde düşünmek gerekmektedir. Şöyle ki Hz. Peygamber “Yahudiler'in Âşûre
günü oruç tuttuklarını görünce bunun ne orucu olduğunu sordu. Cevap olarak şöyle dediler:
"Bugün, iyi bir gündür. Allah, İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden bugün kurtarmıştır.
Musa (a) Allah'a şükür için bugünde oruç tutmuştur. Biz de tutarız” dediler. Hz. Peygamber;
"Biz Musa'nın sünnetine sizden daha yakınız, dedi ve o gün oruç tuttu ve ashabına da
tutmalarını emir buyurdu."(Buhârî) Son nebi bu davranışıyla Medine’deki Yahudi algısına ve
otoritesine bir müdahalede bulunmuştur. Ve Müslümanların gündemi belirleme ve takip etme
anlamında sosyo-psikolojik bir tavır sergilemiştir.
İlahi iradenin yeryüzüne müdahalesi geçmişte mi kaldı sorusu akla gelebilir. Ya da bu
müdahaleler yalnızca peygamberler dönemine mi aittir? Şüphesiz ki buna evet demek
mümkün değildir. Allah’ın (cc) yardım vaadi kendisine ihlas ve teslimiyet içerisinde iman
eden, iyiliği emreden ve kötülükten vazgeçirmeye çalışan tüm mümin/Müslümanlar için
kıyamete kadar geçerlidir.
21.yy.da dünya Müslümanları her zamankinden daha çok ilahi bir müdahaleye muhtaçtır.
Şairin “ilahi yok mu bu karanlık gecelerin sabahı” dediği gibi. Mazlumların rabbi olan
Allah’tan (cc) bir müdahale ummak/beklemek en doğal bir durumdur. Ancak o rabbin şu
buyruğu önemlidir “bir kavim kendini değiştirmediği müddetçe o kavmin değiştirilmesi
sünneti ilahiye den değildir”
1436 yıl sonra bir Muharrem ayı içerisinde mahzun ve mazlum bir halde dünya
Müslümanları. Ama ilahi bir elin kendilerine ulaşması için; İbrahim’i bir duruş
şarttır. Öyleyse Muharrem ayı aşura şenlikleri değişim şenliklerine dönüştürülmelidir.
Çünkü tarih yeni bir müdahale bekliyor…
F. Yılmaz ALTUNÖZ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9390.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Talas’ın 2015 Bütçesi 65 Milyon Tl
Talas Belediyesi’nin 2014 yılında 52,5 milyon TL olan bütçesi 2015 yılı için yüzde 24
artırılarak 65 milyon TL olarak belirlendi.Talas Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısını
Belediye ve Meclis Başkanvekili Mehmet Seyhan Kalkan başkanlığında...
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Talas Belediyesi’nin 2014 yılında 52,5 milyon TL olan bütçesi 2015 yılı için yüzde 24
artırılarak 65 milyon TL olarak belirlendi. Talas Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısını
Belediye ve Meclis Başkanvekili Mehmet Seyhan Kalkan başkanlığında toplandı. 5’i ek
toplam 27 maddenin görüşüldüğü mecliste Talas Belediyesi’nin 5 yıllık stratejik planı ve
2015 yılı bütçesi gibi önemli konular da karara bağlandı.Toplantıda konuşan Meclis
Başkanvekili Mehmet Seyhan Kalkan, 5 yıllık stratejik planı oylamaya sundu. Oy birliğiyle
kabul edilen stratejik planın ardından 2015 yılı bütçesi görüşüldü. 2014 yılı 52,5 milyon TL
olan Talas Belediyesi bütçesi, alınan kararla yüzde 24 artırılarak 65 milyon TL’ye yükseltildi.
Başkanvekili Kalkan, alınan kararların Talas’a ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9391.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Suriye Uyruklu Zehir Taciri Tutuklandı
Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda Suriye uyruklu olduğu belirlenen zehir taciri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...
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Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
çalışmalarda Suriye uyruklu olduğu belirlenen zehir taciri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda
Yeni Pervane Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda Suriye uyruklu A.H.’nin 85 gram gelen 467
adet sentetik nitelikli uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.Gözaltına
alınan A.H.’nin hakkında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9392.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Masa Tenisi Aday Hakem Kursu Sona Erdi
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
tarafından düzenlenen, Masa Tenisi Aday Hakem Kursu sona erdi.Kayseri Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü, Atatürk Spor Salonu’nda, 30 Ekim - 2 Kasım tarihleri...
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
tarafından düzenlenen, Masa Tenisi Aday Hakem Kursu sona erdi.Kayseri Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü, Atatürk Spor Salonu’nda, 30 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen
kursa, Merkez Hakem Komitesi üyesi Sait Yücel Eğitmen olarak katıldı. 31 kursiyerin
katıldığı kursta, masa tenisi hakemliğinin incelikleri anlatıldı. Kursa katılım sayısının çok iyi
olduğunu söyleyen kurs eğitmeni Sait Yücel, “Kursa talep gerçekten çok iyiydi. Kursiyerleri
de istekli gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Ayrıca Kayseri’nin misafirperverliği de beni çok
etkiledi. Bu yüzden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kursu başarıyla tamamlayan adayların listesi, Merkez Hakem Komitesinin incelemesi sonucu
bildirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9393.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Ptt 1. Lig’in Yeni Gol Kralı Adayı Mert Nobre
PTT 1. Lig’de mücadele eden Kayserispor’un forvet oyuncusu Mert Nobre, Denizlispor
maçında attığı iki golle, gol krallığı listesinde zirvede görünen İskender Alın ve Lamine
Diarra’ya rakip duruma geldi. Mert Nobre lig başından bu yana...
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PTT 1. Lig’de mücadele eden Kayserispor’un forvet oyuncusu Mert Nobre, Denizlispor
maçında attığı iki golle, gol krallığı listesinde zirvede görünen İskender Alın ve Lamine
Diarra’ya rakip duruma geldi. Mert Nobre lig başından bu yana attığı 6 gol ile gol krallığına
aday oldu.

Kayserispor, lig başından bu yana oynadığı 8 maçın, 5’inden galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk
haftasından bu yana 6 gol kaydeden Mert Nobre, azmiyle dikkat çekiyor. Sezon başından beri
her maçta forma giyerek istikrarını sürdüren Mert Nobre, 8 maçta attığı 6 golle de takım
arkadaşlarının ve taraftarın beğenisini topluyor.
PTT 1. Lig’in 8. haftasında, Denizlispor ile karşılaşan Kayserispor, sezondaki 5. galibiyetini
alırken, takımın gol kralı Mert Nobre de topu iki kez filelerle buluşturarak gol sayısını 6’ya
yükseltti.
6 golü bulunan Kayserisporlu futbolcu, gol krallığı listesinde aynı gol sayısına sahip
Bucasporlu İskender Alın ve Antalyasporlu Lamine Diarra ile zirvede yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9394.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayserispor’a Bir Gün İzin
PTT 1.Lig’in ekiplerinden olan Kayserispor’da, Denizlispor maçı sonrası takıma bir gün süre
ile izin verildi.PTT 1. Lig’in 8. Haftası’nda Denizlispor’u, kendi evinde 3 - 0 skor ile mağlup
eden Kayserispor, haftanın ikinci gününü izinli...
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PTT 1.Lig’in ekiplerinden olan Kayserispor’da, Denizlispor maçı sonrası takıma bir gün süre
ile izin verildi.
PTT 1. Lig’in 8. Haftası’nda Denizlispor’u, kendi evinde 3 - 0 skor ile mağlup eden
Kayserispor, haftanın ikinci gününü izinli geçirecek.
Kayserispor 9. Hafta hazırlıklarına, Çarşamba günü gerçekleştireceği yenileme antrenmanıyla
başlaması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9395.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Agü Spor Euroleague Macerasına Başlıyor
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) 2014-2015 sezonu
Euroleague maçlarının startını veriyor.Euroleague ilk tur maçlarında B Grubu’nda mücadele
edecek ekibimiz ilk maçında geçtiğimiz yılın finalisti Fenerbahçe’yi...
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Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) 2014-2015 sezonu
Euroleague maçlarının startını veriyor.
Euroleague ilk tur maçlarında B Grubu’nda mücadele edecek ekibimiz ilk maçında geçtiğimiz
yılın finalisti Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
Mücadele 5 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Kadir Has Spor Salonu’nda oynanacak.
Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığı Euroleague’de sekizli final etabına kalmayı başaran kırmızıbeyazlı takımımız bu yıl da başarılı olmayı hedefliyor.
B Grubu’nda yer alacağımız şampiyonada grup aşamasındaki rakiplerimiz ise BK Brno
(Çek.Cum.), Club Baloncesto Avenida (İspanya), Nadezha Orenbug Region (Rusya), Energa
Torun (Polonya), Berretta Famila Schio (İtalya), Tango Bourges Basket (Fransa) ve
Fenerbahçe (Türkiye) takımları olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9396.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Talasemi Ve Lösemililer Derneğinden Eğitim
Semineri
Talasemi ve Lösemililer Derneği tarafından, Proje Destek Sistemi (PRODES) Projesi
kapsamında öğrencilere ’Talasemiye Dur Diyelim’ isimli eğitim semineri verildi.Yatırım ve
Koordinasyon Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim...
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Talasemi ve Lösemililer Derneği tarafından, Proje Destek Sistemi (PRODES) Projesi
kapsamında öğrencilere ’Talasemiye Dur Diyelim’ isimli eğitim semineri verildi.
Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir ile öğrenciler katıldı. Eğitim
seminerinde konuşan Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, "Talasemi
hastalığı kesinlikle bulaşıcı hastalık değil, kan hastalığıdır. Bu nedenle insanlar evlenmeden
önce kesinlikle bu konuda test yaptırmalılar. Eğer hem anne hem de baba taşıyıcı ise bu
hastalık oluşuyor. O bakımdan bu duruma ciddi özen göstermemiz gerekiyor. Ayrıca dünyada
566 milyon Talasemi taşıyıcısı var. Her yıl Türkiye’de 72 bin taşıyıcı doğmaktadır. Ortalama
Türkiye’de taşıyıcı oranı yüzde 2,5’dur. Kayseri’de yüzde 4 taşıyıcı bulunmaktadır" diye
konuştu.
Başdemir ayrıca, "Talasemi Majörün belirtileri renk solukluğu, iştahsızlık, halsizlik, karın
şişliği ve sürekli uyku halidir. Talasemi Majör hastaları her ay 21 gün 2 ünite kan alıyor. Her
gün desferal pompası kullanmaktadır. Ayrıca günlük en az 7 değişik ilaç kullanmaktadır. O
açıdan bu hastalığa ciddi önem vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9397.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Balık Fiyatları Düşüşe Geçti
Soğuk havaların devam etmesiyle birlikte balık fiyatları vatandaşları sevindirdi. Balıkçılık
yapan Kutluay Yılmaz “ Fiyatlarımız düşmeye başladı. İnşallah balık bu sene bol “ dedi.Av
sezonunun başlaması ve Balkanlardan gelen soğuk...
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Soğuk havaların devam etmesiyle birlikte balık fiyatları vatandaşları sevindirdi. Balıkçılık
yapan Kutluay Yılmaz “ Fiyatlarımız düşmeye başladı. İnşallah balık bu sene bol “ dedi.
Av sezonunun başlaması ve Balkanlardan gelen soğuk hava ile beraber hamsinin çıkmaya
başladığını söyleyen Kutluay Yılmaz “ Vatandaşlarında talebi çok olduğundan dolayı hamsi
biraz daha ucuzladı. 10 TL’den 7, 5 TL’ye kadar düştü. Şimdi palamut mevsimi olduğu içinde
hamsi biraz kaçıyor, eğer palamutta kesilirse hamsi daha çok çıkar. Lüfer’de bulunacak
inşallah. Vatandaşların taleplerini bekliyoruz. Haftada 3 kere balık yemelerini tavsiye ederim”
dedi.
Yılmaz “ Balkanlardan soğuğun gelmesiyle ve yağışların başlamasıyla birlikte deniz suları
biraz daha soğudu balık da biraz daha artış oldu. Biz havaların biraz daha düzelmesini
bekliyoruz. İnşallah balık bu sene bol. Fiyatlarımız düşmeye başladı. Karadeniz hamsisi
çıkmaya başladı. Normalde Bandırma’dan geliyordu hamsi 10- 12 TL’ye satılıyordu şimdi
Karadeniz başladı 7, 5 TL’ye düştü. Biz bunun 5 TL’ye kadar bekliyoruz. Fiyatlarda düşme
var Karadeniz hamsisi bol çıktığı için bütün fiyatları düşürüyor. Sezon başında 8- 10 TL
arasında sattığımız palamut şuanda 4 TL’ye düştü” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9398.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

İran Uyruklu Engelli Şahıs Ölü Bulundu
Kayseri’de İran uyruklu engelli bir şahıs, metruk binada tekerlekli sandalyesi üzerinde ölü
bulundu.Edinilen bilgiye göre Sahabiye mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde İran ve
Suriyelilerin kaldığı metruk bir binanın kullanılmayan giriş...
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Kayseri’de İran uyruklu engelli bir şahıs, metruk binada tekerlekli sandalyesi üzerinde ölü
bulundu.
Edinilen bilgiye göre Sahabiye mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde İran ve Suriyelilerin
kaldığı metruk bir binanın kullanılmayan giriş katında tekerlekli sandalye üzerinde bir kişinin
hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalleye
gelen sağlık ekipleri, İran uyruklu A. K.’nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.
TEKERLEKLİ SANDALYESİNDEN DÜŞTÜ BİR DAHA KALKAMADI
İran vatandaşı engelli A. K.’nin, binanın kullanılmayan dairesinde tekerlekli sandalyesinden
düştüğü ve bir daha kalkamadığı öğrenildi. A. K.’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından
kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9399.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Mahalle Evlerinin Temelini Atıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayabaşı ve Beyazşehir Mahallelerinde
yapılacak olan Mahalle Evleri’nin önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını söyledi.5393
Sayılı Belediye Kanunun 21. Maddesine istinaden toplanan Kocasinan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayabaşı ve Beyazşehir Mahallelerinde
yapılacak olan Mahalle Evleri’nin önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını söyledi.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 21. Maddesine istinaden toplanan Kocasinan Belediye Meclisi,
gündeminde bulunan konuları görüşerek karar bağladı. Kasım Ayı meclis toplantısında
konuşan Başkan Çelik, belediye eliyle bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalar
hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz hafta Yemliha’da hizmete açılan Kadın Gelişim
Merkezi’nin yöre halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını ve bu merkezin başta
patlıcan yetiştiriciliği olmak üzere kadınlara yönelik farklı alanda uygulanacak kurslar için
kullanılacağı bilgisini veren Başkan Çelik; “Geçtiğimiz hafta Yemliha’da Kadın Gelişim
Merkezi’nin açılışını yaptık. Belediye eski binasının yanında bulunan metruk haldeki binayı
bu işi için tahsis ettik. Burası Yemliha’da bulunan kadınların kullanacağı kurs merkezi
olmanın dışında başta patlıcan yetiştiriciliğinin öğretilebileceği bir merkez haline gelecek.
Yöre halkının bu durumdan oldukça mutlu olduğunu gözlemledik” dedi.
Yemliha’nın bugüne kadar alamadığı hizmeti son 5 aylık dönemde aldığını belirten Başkan
Çelik, bölge için yapılan hizmetleri ise 17 kilometre uzunluğunda asfalt yol yapılması, sulama
kanalı inşaatı ve okullarda yapılan tefrişat hizmetleri olarak sıraladı.
Yamula Barajı çevresine yapılacak olan rekreasyon çalışmasına ilişkin olarak da bilgiler veren
Başkan Çelik, şöyle devam etti; “Seçimlerden önce Yemliha Barajı’nın çevresinde yeni bir
rekreasyon alanın yapılacağı sözünü vermiştik. Bununla ilgili uzun süredir proje

çalışmalarımız devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta içerisinde buranın da ihalesini tamamladık.
Burada farklı bir proje ürettik. Bahar mevsimi ile birlikte inşaat uygulamasına başlamış
olacağız. Projenin içerisinde toplumun her kesiminin rahatlıkla gidebileceği güzel bir havuz
planladık. Bu havuz Yemliha’daki projenin temel ayaklarından biri olmuş olacak”
Sümer bölgesinde Mis Kokulu Bahçe adıyla yapılacak olan örnek park çalışmasına ayrı bir
parantez açan Başkan Çelik, “Kayseri’de parmakla gösterilecek Mis Kokulu Bahçe adıyla
örnek bir parkın ihalesini gerçekleştirdik. Her kesimden vatandaşlarımızın enerjilerini atacağı,
farklı oyun gruplarını da bu parkın içerisinde bulunduracağız” diye konuştu.
Mevcut durumda bulunan taşkın koruma kanallarının zeminin beton zeminle kaplanması
işinin de ihalesini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik; “Hava alanından
başlayıp Ambar Mevkii’ne kadar olan taşkın koruma kanalının beton zemin içerisine alınarak
ıslah edilmesini sağlamış olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana her işi bizim işimizdir
prensibiyle çalıştık. Önceliğimiz bu kanalın ıslah edilerek kanalın her iki yanına da üç gidiş üç
geliş olmak şartıyla yol yapacağız” dedi.
Baskı tekniği kullanılarak inşa edilen yeni dönem kaldırım ve bordür uygulamasına ilişkin
olarak da bilgiler veren Başkan Çelik; “Seçim beyannamemizde yer alan bordür ve kilit parke
taşlarında yeni bir uygulamaya gideceğimizin sözünü vermiştik. Bununla da ilgili olarak
Kayseri’de daha önce uygulanmamış çok kaliteli ve kullanışlı kaldırım ve bordür çalışmasını
başlatmış bulunmaktayız. İlk etapta Fevziçakmak, Erciyesevler, Fatih ve Mimarsinan
mahallelerimizde bu kaldırımların yapımına başladık” diye konuştu.
Mahalle evlerinin yapımına en kısa süre içerisinde başlayacakları bilgisini veren Başkan
Çelik, Kayabaşı ve Beyazşehir Mahalleleri’nde yapılacak olan Mahalle Evlerinin temelini
atacakları müjdesini vererek; “Mahalle evlerinin yapımına başlanıyor. Beyazşehir ve
Kayabaşı mahallelerimizde inşa edeceğimiz mahalle evlerinin temel kazma çalışmasını
önümüzdeki günlerde hep birlikte yapacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9400.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Mazlumder, Vefa Gecesinde Bir Araya Geldi
MAZLUMDER’in 1998’den bugüne şube başkanlığını yapmış başkanları bir araya getirip
şükran plaketiyle ödüllendirdiği VEFA GECESİ programı 1 Kasım 2014 Cumartesi akşamı
Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler,
belediye başkan ve başkan yardımcıları, bürokratlar, üyeler ve gönüllülerin iştiraki ile yapılan
gece oldukça ilgi gördü.
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Yasin YÜKSEL’in okuduğu Kur’an-ı Kerim’in ardından MAZLUMDER’in kurulduğu
1998’den bu yana yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi katılımcılar tarafından
ilgiyle takip edildi.

Sinevizyon gösteriminin ardından açış konuşması için kürsüye gelen şube başkanı ve Gönüllü
Kültür Kuruluşları sözcüsü Ahmet TAŞ, MAZLUMDER’le ilgili 1998’den bu yana yaşanmış
örneklerden yola çıkarak bilgiler verdi. Bugüne kadar hizmet eden başkanlara ve yönetim
kurullarına bugünlere gelmekte emeği geçen üye, gönüllü ve Sivil Toplum Kuruluşlarına
teşekkür etti.
Açılış konuşmasının ardından selamlama konuşması için kürsüye gelen Ak Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit ÖZDEN, MAZLUMDER Kayseri Şubesinin toplumun nabzını, şehrin, ülkenin
ve dünyanın gündemini yakından takip ederek insan hakları konusunda güzel hizmetler
verdiğini söyledi. Tarafsız, herhangi bir ideolojiye yakın durmadan yaptığı insan hakları
mücadelesinde MAZLUMDER’i takdir ettiklerini, tebrik ettiklerini bu duruşunu devam
ettirdiği müddetçe MAZLUMDER’e destek olmaya devam edeceklerini, yanlarında
olacaklarını belirterek MAZLUMDER’e hizmet verenlere teşekkür etti.
Gecede kısa bir selamlama konuşması yapan emekli müftü Mehmet GÖKTAŞ,
MAZLUMDER Kayseri Şubesini tarafsız duruşu ile insan hakları konusunda yaptığı
çalışmaları her zaman desteklediklerini ve yanında olduklarını belirtti. Yalnız Güneydoğu
şubelerinin bölgedeki Müslüman insanlara karşı yapılan haksızlık, zulüm ve katliamlara
duyarsız kaldığını, buradaki Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yakın durmadıklarını,
bölgenin geleceği için hiçbir paylaşımda bulunmadıklarını, bunun da MAZLUMDER’in var
olma amacına aykırı olduğunu söyledi. Tüm bunların güven kaybına sebep olduğunu, bir an
önce bu yanlıştan kurtulmaları gerektiğini dile getirerek VEFA GECESİ’nin iyi düşünülmüş
bir program olduğunu söyleyerek şube yöneticilerine tebriklerini bildirdi.Protokol
konuşmalarından sonra kürsüye gelen önceki başkanlardan Salim MISIRLIOĞLU, Ergün
SEZER ve Atalay ŞAHİN düzenlenen gece için şu anki başkan Ahmet TAŞ ve yönetim
kuruluna teşekkür ederek hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Daha sonra
kürsüye gelen HİLALDER Suriyeli çocuklar korosu söylediği birbirinden güzel ilahiler ile
katılımcıların beğenisini alıp alkışlandılar. Suriyeli çocuklar korosunun okuduğu ilahiler ve
Haya TAHA isimli Suriyeli öğrencinin okuduğu şiirin ardından girişte hizmet veren fotoğraf
sergisinin gezilmesi ve sunulan ikramlar için programa kısa bir süre ara verildi.
Verilen aradan sonra devam eden programın ikinci bölümünde Erciyes Üniversitesi öğrencisi
Yeliz KIZILCIK’ın okuduğu Ortadoğu Mektupları Şiiri katılımcılar tarafından beğeniyle
alkışlandı. Programın devamında MAZLUMDER’in önceki başkanlarından Prof. Dr. Nihat
BENGİSU, Av. Kadir Hikmet BEYAZIT ve Kayseri Barosu eski başkanlarından ve HSYK
eski üyesi Av. Ali AYDIN’ın katıldığı ve moderatörlüğünü şube başkanı Ahmet TAŞ’ın
yaptığı bir panel düzenlendi. Panelin başında kısa bir konuşma yapan şube başkanı Ahmet
TAŞ, 28 Şubat darbe dönemi, bu dönemde çekilen sıkıntılar, tutuklanmalar, yargılanmalar
daha sonra başörtü yasağının kaldırılması için Erciyes Üniversitesi ve Ankara da yapılan
eylem ve faaliyetler hakkında bilgiler vererek hizmetleri için önceki başkanlara teşekkür etti.
Panelde ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Nihat BENGİSU, Kayseri’de MAZLUMDER’in ilk
kuruluşu, valilik ve emniyetin MAZLUMDER yöneticilerine ve Kayseri insanına yaptıkları
yanlış muameleler ve çekilen sıkıntılardan bahsetti. O zaman çekilen sıkıntılar ve yılmadan
verilen hak mücadelesinin Kayseri’de MAZLUMDER’i bugünkü takdir gören noktaya
getirdiğini söyleyerek VEFA GECESİ için MAZLUMDER şubesine teşekkür ve tebriklerini
bildirdi.
İkinci konuşmacı olan Av. Kadir Hikmet BEYAZIT, ülkemizin ve şehrimizin içinde
bulunduğu bir çok konuya değinerek adaletsiz paylaşım, rant ekonomisi ve ahlaki
yozlaşmadan şikayet etti, bunun vebalinin de bugünkü yöneticilerde olduğunu, insanlarımızın
acayip şekilde dünyevileştiğini bildirdi.
Panelde son konuşmayı yapan Av. Ali AYDIN ise MAZLUMDER’in Türkiye’de özellikle
İslami duyarlılığı olan insanların kurduğu ilk insan hakları derneği olduğunu, bugün hatırlı bir
noktaya geldiğini, bunun yurt dışından bakınca daha iyi anlaşıldığını söyledi. Av. Ali

AYDIN, Türkiye’de bir adalet ve yargı problemi olduğunu, bunun için yapılan
düzenlemelerin beklenen sonucu veremediğini, toplumun adalete ve adalet kurumlarına
güvenini artıracak hukuki düzenlemelerin bir an önce TBMM’de yapılarak uygulamaya
konması gerektiğini dile getirdi.
Programın son bölümünde yapılan plaket merasiminde;
Prof. Dr. Nihat BENGİSU’ ya plaketini Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel
KAHRAMAN,
Av. Kadir Hikmet BEYAZIT’a plaketini Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim
ÖZCAN,
Av. ALİ AYDIN’ın plaketini Kayseri İl Sağlık Müdürü İsmail KILIÇ,
Salim MISIRLIOĞLU’nun plaketini Memur Sen İl Başkanı Aydın KALKAN,
Dr. Atalay ŞAHİN’in plaketini Büyükşehir Belediyesi müfettişi Cafer BEYDİLLİ,
Ergün SEZER’in plaketini de Millet Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Mehmet AKPINAR
verdiler.
Katılımcıların ilgiyle takip ettiği MAZLUMDER VEFA GECESİ programının sonunda
katılımcılar böyle anlamlı bir gece düzenledikleri içi tebrik ve teşekkürlerini bildirdiler,
önceki başkanlarda hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şimdiki
yöneticilere ve katılımcılara teşekkür edip, imkânları elverdiği ölçüde MAZLUMDER’e
destek olacaklarını dile getirdiler.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9401.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

“Kilo Vermek İçin Yaşam Tarzınızı Değiştirin!”
Diyetisyen Elif Özcan Köylü yaşam tarzının kilo alınmasında en etkili unsur olduğunu
belirterek; “Güne kaçta başladığınız, öğünleriniz, içtiğiniz su miktarı, uyku saatleriniz,
fiziksel aktiviteleriniz her şey çok çok önemlidir. Kişi kalıcı kilo verimi istiyorsa özellikle
yaşam tarzını değiştirmelidir” önerilerinde bulundu.
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Bugün yine hepimizi yakından ilgilendiren özellikle Kayseri’mizin o lezzetli hamur işlerini
yeyipte kilo almaktan korkan ve ben bu kilolarımı nasıl verebilirim diye korkan beyler –
bayanlar bu söyleşimizi mutlaka çok dikkatlice okuyun. Kıymetli bilgileri ile bizleri
aydınlatacak olan ismi hemen sizlere tanıtarak hoş geldiniz diyerek söyleşimizi başlatalım.
Konuğumuz E-life diyet merkezi kurucusu Dyt.Elif ÖZCAN KÖYLÜ. Elif Hanım bizi değerli
bilgileriniz ışığında aydınlatacağınız için öncelikle size çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz.
Hoş bulduk Selda Hanım. Bende bana bu imkânı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.
**Elif hanım çok merak edilen ilk sorumu yönelterek sohbetimize başlayalım, Obezite nedir?

Obezite, günlük yiyeceklerle alınan enerjinin, harcanan enerjiden yüksek olması durumunda
harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmaktadır. Yetişkin erkek bireylerde vücut
ağırlığının %25, kadınlarda ise % 30'un üzerinde olması obeziteyi oluşturmaktadır.
**Peki, Obez olup olmadığımızı nasıl hesaplayabiliriz?
Vücut ağırlığınızı, boyunuzun karesiyle böldüğünüzde (ağırlık/boy m2) çıkan rakam obezite
kriterinizdir. Eğer 25-29.9 ---> hafif şişman, 30-34.9--->şişman, 35-44.9 sağlık açısından
önemli, 45-49.9--->aşırı şişman, 50+ süper şişmansınız demektir.
**Kilo alımında yaşam tarzının önemi nedir?
Yaşam tarzı doğrudan en etkili nedendir. Güne kaçta başladığınız, öğünleriniz, içtiğiniz su
miktarı, uyku saatleriniz, fiziksel aktiviteleriniz her şey çok çok önemlidir. Kişi kalıcı kilo
verimi istiyorsa özellikle yaşam tarzını değiştirmelidir.
**Elif Hanım, yaş- cinsiyet- hastalıklar- meslek kilo alımında ve diyette önemli midir?
Yaş- cinsiyet- hastalıklar- meslek özellikleri haricinde her bir bireyin metabolizmasal
özellikleri çok farklıdır. O yüzden genel geçer diyet listeleri kilo vermek için hiç bir işe
yaramaz. Diyet bireye özeldir. Kişinin yaşı, boyu, yaşam şekli, hastalıkları, gebelik durumu,
sporcu olması diyetinin seyrini değiştirir. Siz siz olun komşunuzun ilacını kullanmadığınız
gibi, komşunuzun diyet listesine de bel bağlamayın.
**Peki, çeşitli hastalıklar da besinler şifa mıdır?
Doktorlar nasıl hastalarını ilaçla tedavi ediyorlarsa, biz diyetisyenlerde hastalıkları diyetle
tedavi ediyoruz. Vücuda bakım en öncelikle içerden başlar yani nasıl beslendiğiniz çok
önemlidir. En basit örnek cildinize ne kadar krem de sürseniz bakımda yaptırsanız iyi
beslenmeyen cilt parlamaz ve iyi görünmez.. O yüzden bedeniniz ihtiyaçlarını günlük olarak
ona vermelisiniz.
**Yani tek yönlü diyetler çok da doğru değil diyebilir miyiz?
Kesinlikle evet. Var olan her besinin şifası ayrıdır. Ekmeği hiç yememek ya da et hiç
tüketmemek doğru bir davranış değildir. Yâda sabahtan akşama kadar meyve yemek keza
aynı şekilde yanlıştır. Günlük ihtiyaçları dengeli ve miktarınca yemek gerekir. Her hangi bir
bitki faydalı diye çok fazla yemenin de faydası yoktur, vücut ihtiyacı kadar kullanacaktır.
**Popüler diyetler doğru mudur? Popüler diyetlerle verilen kilo kalıcı mıdır?
Popüler diyetler kısa vadede çok kilo verimini insanlara vaat eder. Ama kısa sürede verilen
kilolar metabolizmayı olumsuz etkiler ve verilen kiloların geri alımı çok hızlıdır. O yüzden
emeklerin umutların boşa harcanmaması ve sağlıksız yöntemlere hiç bulaşılmaması
gerekmektedir.
**Kilo vermenin kolay ve hızlı mucizevi bir yolu var mıdır?
Malesef kestirme bir yol yok. Mucizevi ilaçlar, detoks diyetler, olağanüstü çaylar, bitkiler hiç
bir şey direk kilo verimi sağlamaz. Mucizevi yol aramaktansa, gerçekçi beklentilerle
diyetisyen eşliğinde sağlığımıza sağlık katarak kilo vermeyi tercih etmeliyiz.
**Günlük su tüketimi ne kadar olmalı?
Kişiye göre değişmekle birlikte, günlük kadınlarda ortalama 2-2,5 lt, erkeklerde ise günlük
2,5-3 lt su tüketimi gerekmektedir. Günlük içtiğimiz siyah çay ve kahve su ihtiyacımızı
karşılamamakta ama çorbalar, meyve suları, bitki çaylarını günlük alınması gereken suyun
içine katabiliriz.
**Beyaz ekmek mi, tahıllı ekmekler mi daha faydalıdır?
Tahıllı- tam buğdaylı- kepekli- ruşeymli- çavdarlı ekmekler posa yönünden zenginliğiyle,
mideyi geç terketmesi sebebiyle, vitamin içeriğinin daha yüksek olması nedeniyle çok daha
faydalıdır. Özellikle yerel üretim yapan fırınlar- marketlerde günlük üretilen ekmeklerin raf
ömrünün daha az olması nedeniyle daha faydalı olduğu bilinmekte. Aldığınız tahıllı
ekmeklerinin çeşidini her seferinde değiştirmekte de ayrı bir yarar var.
**Günde kaç öğün beslenmek gerekir?

Kişiye göre değişmekle beraber ortalama 4-6 öğün arası beslenmek en sağlıklısı, özellikle 3
ana öğün+ 3 ara öğün dediğimiz yaşam tarzı en güzel olanı. Ama bu öğün sayısı günü
kullanma şekline göre değişmektedir. Özellikle ana öğünlerde etlere, sebzelere, baklagillere,
karbonhidrat türlerine yer vermek gerekir. Ara öğünlerde ise meyvelere, yağlı yemişlere, sütayran gibi içeceklere yer vermeliyiz.
**Yiyerek zayıflamak bir şehir efsanesi midir?
Hayır, bir efsane değildir. Tam tersi sizi iyi anlayan, yaşam tarzınıza göre diyet yazan bir
diyetisyen sizi hiç aç bırakmayacaktır. Doya doya yiyerek, sağlıkla, aç kalmadan, her şeyden
tadarak, hayattan zevk alarak zayıflamak için kesinlikle bir diyetisyen yardımı almakta büyük
yarar var.
**Bir bireyin günlük meyve tüketimi nasıl olmalıdır?
Meyveler yemeklerin hemen üzerine yenmemeli, ara öğün saatlerinde birer veya ikişer
porsiyon olarak tüketilmelidir. Bütün gün hiç meyve yemeyip akşamları koca bir meyve
tabağı meyve yiyorsanız bu meyveden faydadan çok zarar görürsünüz.
**Arada hemen hemen hepimizin başına gelen bir durum olan çikolata- tatlı krizlerine çözüm
ne olmalıdır?
Öncelikle porsiyon kontrolü yapılmalı, yani diyetteyim diye hiç tatlı çikolata yemeyeceğim
diye bir şey yok. Ama fazla veya kontrolsüz yenen tatlıların hızlı kilo yaptığı da büyük bir
gerçek. Özellikle dengeli ve miktarınca su alımı tatlı krizlerini engelleyecektir. Yada tatlı
krizlerinde şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlı tüketimi çok daha avantajlıdır. Ayrıca evde
yapacağınız meyve tatlıları, kekler, sütlü tatlılar her zaman için hazır ürünlerden çok daha
masumdur. Birde çikolata seçimlerini bitterden yana yapmak çok daha iyidir.
**Çok yaygın olarak bilinen yeşil çay nasıl tüketilmelidir?
Yeşil çayı demlemek gerekir yani kaynamış suya yeşil çayı atıp 10 dakika kadar bekletip
içmekte fayda var. Yeşil çayı özellikle öğle ve akşam yemeklerinden hemen sonra demleme
ve sıcak olarak tüketmenin metabolizma hızlandırıcı etkisi bilinmektedir. Ayrıca düzenli yeşil
çay içiminin bir çok kanser türünü önleyici etkiye sahip olduğu bilimsel çalışmalarla
kanıtlanmıştır. Yani günlük hayatımızda ki siyah çay yerine yeşil çayı koyabilirsek çok daha
fayda görürüz.
**Akupunkturla zayıflamak doğru mudur?
Akupunkturla zayıflamayı doğru bulmuyorum. Takılan iğnelerle iştah kesiliyor, kişi zayıflıyor
ancak iğneler çıktıktan sonra artan iştahla kişinin verdiği kiloları geri alması çok hızlı oluyor.
Unutmayınız kilo vermek ne kadar önemliyse verdiğiniz kiloyu almamakta o kadar önemli..
**Sağlıkla zayıflamak için kime başvurmalıyız?
Aslında kesinlikle ve kesinlikle zayıflamak için veya her hangi bir hastalığınızın diyet
tedavisinde diyetisyenden başkasına başvurmayınız. Nasıl ki gidip dahiliye doktoruna
ameliyat olmuyorsanız, diyet tedavisinde de ne doktorlara ne sporculara ne akupunkturculara
ne de aktarlara gitmeyiniz. Her işi ehline emanet ediniz.
**Medyatik yaşam koçlarının diyet hazırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hiç bir şekilde tıbbı bir eğitim almamış bir kişiye sağlığınızı emanet etmenizi doğru
bulmuyorum. Ne kadar ünlü olursa olsun medyatik olursa olsun böyle kişilerin hiç bir eğitimi
yok ve emanet ettiğiniz canınızın bu kadar önemsiz olmaması gerekir.
**Ağzınıza sağlık kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum son
olarak neler söylemek istersiniz Elif Hanım?
Hayatımızın, bize verilen sağlıklı bedenlerimizin kıymetini bilmeliyiz ve kesinlikle hayatı
ertelememeliyiz. Eğer kilo probleminiz varsa ve bu sizi mutsuz ediyorsa, şekerinizi
yükseltiyorsa, uyuyamıyorsanız, beliniz dizlerinizden ağrılar çekiyorsanız, kilolarınız yaşam

kalitenizi düşürüyorsa kilo vermeyi ertelemek hayatı ertelemek olur. Ben ve diğer diyetisyen
arkadaşlarım sizlere en doğru şekilde sağlıkla kilo vermeniz için yardımcı ve destek olacaktır.
Sizde kaliteli bir hayat yaşamak istiyorsanız bir diyetisyene başvurup kendinize yapacağınız
bu büyük iyiliği ertelemeyin.
**Farklı konu ve konuklarla yeniden görüşmek dileği ile hoşça kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9402.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri’de Tüfe 2.01 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kayseri’de Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) aylık %2,01 arttı.
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TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; aylık en yüksek artış yüzde 9,95 ile giyim ve
ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ekim ayında
endekste yer alan gruplardan konutta yüzde 2,94, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,65,
lokanta ve otellerde yüzde 0,86, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,74 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Ekim ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup
ise yüzde 0,1 ile haberleşme oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 14,34 ile lokanta ve oteller
grubunda oldu. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde
12,56, sağlık yüzde 9,91, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 9,14, giyim ve ayakkabı yüzde 8,83
artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Ekim 2014’te endekste kapsanan 432
maddeden; 62 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 302 maddenin ortalama
fiyatlarında artış, 68 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9403.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Göz Tembelliğinde Erken Teşhis Önemli
Yapılan araştırmalara göre her 100 kişiden yaklaşık 3’ünde göz tembelliği görülüyor. Bu
sebeple göz tembelliği, dünyada önlenebilir görme kaybı nedenleri arasında ön sırada yer
alıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Acun Gezer göz tembelliğinin küçük yaşta tespit
edildiği takdirde tedavisinin mümkün olduğunun ve ebeveynlerin bu konuda hassasiyet
göstermesi gerektiğini vurguladı.
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Prof. Dr. Acun Gezer ‘’ Özellikle 7 yaşından sonra bu sorunu yenmek giderek zorlaşmakta,
yaklaşık 10-12 yaşından sonra ise neredeyse imkânsız. Göz tembelliği, temelde beyindeki
görmeyi sağlayan bölgedeki hücrelerin gelişim eksikliğinden kaynaklandığı için beynin
gelişmesini tamamladığı erken yaşlardan sonra tedavisi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle
göz tembelliğinin çok erken yaşlarda tespit edilmesi ve tedavi edilmesi çok önemlidir’ ’dedi.
2 YAŞINA KADAR GÖZ KONTROLÜ ŞART
Görünüşte herhangi bir sorunu ve şikâyeti olmayan sağlıklı ve normal tüm çocuklar da en geç
2 yaşına kadar bir göz kontrolünden geçmesi gerektiğine dikkat çeken Gezer: ‘’ Görmede
şüpheli bir durumun bulunduğunun tespit edilmesi halinde ek tetkikler ve konuda uzman bir
göz hekiminin değerlendirmesine başvurmak gerekebilir. Zira göz tembelliğine neden olan
kimi göz sorunları ileri yaşlara kadar bir belirti vermeyebilir ve erişkin yaşlara ulaşan bir
kimsede teşhis konsa bile tedavi için çok geç kalınmış olabilir. Yani sebebi ortadan kaldırmak
ve göz tembelliğinin tedavisine başlamak için en uygun yaş, en erken yaştır. 10-12 yaşından
sonraki tedavilerden ise kayda değer bir fayda beklememek gerekir’’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9404.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Başkan Öztürk’ten Engelsiz Yaşama Destek
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 2014 LYS‘de 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere
dağıttığı Tablet PC’lerin 270’incisini üniversiteyi kazanan yürüme engelli Fındık İlkkılıç’ı
evinde ziyaret ederek hediye etti.Duygusal...
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 2014 LYS‘de 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere
dağıttığı Tablet PC’lerin 270’incisini üniversiteyi kazanan yürüme engelli Fındık İlkkılıç’ı
evinde ziyaret ederek hediye etti.
Duygusal anların yaşandığı ziyarette Başkan Esat Öztürk engelli vatandaşlara engelsiz bir
hayat sürmeleri için belediye olarak her türlü çalışmaları yaptıklarını belirtti. Öztürk, "Biz
Yahyalı Belediyesi olarak 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilerimize Tablet PC dağıttık.
Bugün 270. Tableti size getirdik. Sen bizim için çok önemlisin. Hepimiz arabaya biniyoruz,
yürüyor, koşuyoruz. Hayat devam ettiği sürece engelli olmaya adayız. Bugün siz engelli
olabilirsiniz, yarında biz engelli olabiliriz. Ama bu bizim hayata tutunmamıza, hayatta başarılı
olmamıza mani değil. Bunun en güzel örneği sensin. Dünya güzeli bir kardeşimizsin, bugün
üniversite kazanmandaki, hayata sıkı sıkı bağlanmandaki azmini tebrik etmek için ve tablet pc
hediye etmek için buradayız. Tabletimiz inşallah eğitim hayatında sana güzel bilgiler
öğrenmene, derslerinde başarılı olmana yardımcı olur” dedi.
Son KPSS sınavında da Türkiye’de ilk 500’e girdiğini belirten Fındık İlkkılıç ise,
"Belediyemizin dağıttığı tabletler birini aldım şuanda. Belediye Başkanımıza çalışan
öğrencilerimizi teşvik etme açısından böyle bir çalışma yapmış olduğu için teşekkür
ediyorum. Beni çok mutlu etti“ ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9405.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Esenyurt Sosyal Ve Spor Tesisleri Mahalle
Hanımlarının Aynı Zamanda Sosyal Mekanı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık
ile birlikte Esenyurt Sosyal ve Spor Tesislerini gezerek MEL-MEK kursu çalışmaları
hakkında bilgiler aldı.Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık
ile birlikte Esenyurt Sosyal ve Spor Tesislerini gezerek MEL-MEK kursu çalışmaları
hakkında bilgiler aldı.
Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının çok yönlü bir hizmet verdiğini belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, meslek ve sanat öğrenmek için bu kurslara iştirak eden
mahalle halkının bir bakıma bir araya gelerek sohbet ettiği, komşululuk ilişkilerinin
pekiştirildiği, mahalle birlik ve beraberliğinin ihtisas edildiğini kaydetti. Meslek ve Sanat
Kurslarının ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda iki kez 24 ayrı merkezde
açıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Meslek ve Sanat Merkezinde
verilen kurslar ile bireyler hem bir meslek ve sanat öğrenerek bilgi ve becerilerini geliştiriyor
hem de kalifiye eleman olarak ekonomiye katkı sağlıyor. Mahallelerde açılan bu kurslara
iştirak eden ev hanımları ayrıca komşuluk ilişkilerini geliştiriyor ve pekiştiriyor. Malum

apartman kültürü komşuluk ilişkilerinde bir çözülmeye sebep olmaktadır. Ancak bu kurslar
sayesinde yine mahalle komşuluk ilişkileri canlanmaktadır. Dolayısı ile Mel-Mek kursları
aynı zamanda sosyal boyutu ile topluma katkı sağlamaktadır” dedi.
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ile birlikte tel kırma, makine nakışı, çocuk bakımı
kursiyerlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kursiyerlere yapılan
eserlerin satışı imkanı için bir alışveriş merkezi yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9406.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Hacılar Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını
Yaptı
Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Kasım ayı
meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2015 yılı hazırlık bütçesi kabul edildi.Hacılar
Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen Kasım ayı...
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Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Kasım ayı
meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2015 yılı hazırlık bütçesi kabul edildi.
Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen Kasım ayı meclis toplantısına Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici başkanlık etti. Gündemde bulunan 6 madde görüşülerek karara
bağlandı. Gündemin ilk maddesinde yer alan 2015 yılı bütçesinin 11 milyon TL olmasına oy
çokluğu ile kabul edildi.
Kasım ayı meclis toplantısının sonunda Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, alınan
kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9407.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Alperenlerden Ermeni Meselesi Konferansı
Kayseri Alperen Ocakları tarafından Ermeni meselesinin ve sözde soykırım iddialarının daha
iyi anlaşılması için bilgilendirme konferansı düzenlendi. Hunat Kültür Merkezinde
gerçekleşen konferansa Erciyes Üniversitesi Ermeni Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı
Azerbaycanlı Prof. Dok. Gaffar Çakmaklı konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda öğrenci ve
vatandaşın katıldığı konferansta Ermeni meselesinin başlangıç tarihi, gelişim süreci ve
günümüzdeki hali ele alındı.
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Sözde soykırımın Ermeniler tarafından 1920 yıllarında ortaya atıldığını belirten
Çakmaklı, ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu vurguladı.
Çakmaklı, konuşmasının bir bölümünde şunları kaydetti: “ Ortaya atılan iddiaları biz kabul
edemeyiz. Çünkü tarihte böyle bir soykırım olmamıştır. Türk milleti hiç kimseye soykırım
yapmamıştır. Osmanlı Devleti, Ermenilerin rahat yaşaması için her zaman destek vermiştir.
Bunları Ermenilerde dile getirmektedir. Böyle bir ortamda bu sorunun ortaya çıkmasının
sebebi batılı devletlerdir. Batılı devletler Osmanlı’yı parçalamak istediler. Bu sebeplerde
Osmanlı içerisinde yaşayan Ermenilerden istifade etmek istediler. Batılı devletler Ermenileri
maşa olarak kullandılar. Şark meselesi Ermeni meselesinde dönüştürüldü. Osmanlı-Rusya
savaşları sonrası Ermenilerin hak ve hukuklarının savunucusu olarak Rusya ortaya çıktı. Bu
dönemde batılı devletler Rusya’ya destek verdi. Aynı yıllarda da Ermenilerde batılı devletler
tarafından örgütlenmeye başlandı. Örgütlenmeler sonucu ortaya çıkan olaylardan dolayı 1915
yılında önlem amaçlı tehcir kanunu çıkarıldı. Osmanlı Devleti tehcir kanununu çıkarmak
zorundaydı. Tehcir ile Doğudaki Ermeniler yine Osmanlı toprağı olan Suriye’ye
götürülmüştür. Göç ettirilen Ermenilere Suriye’de rahat yaşamaları için tüm imkânlar
sağlanmıştır. Ermeniler 2015 yılında da Türkiye’ye baskıya devam edeceklerdir.
Propagandalarına devam ediyorlar. Ermeniler propaganda için çok büyük paralar harcıyor.
Ermeni soykırımı için görsel çalışmalara önem veriyorlar. Özelliklede bu işleri ermeni
olmayan insanlara yaptırtıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Fatih Akın isimli bir Türk. Ermeniler
iddia ettikleri sözde soykırımı tüm dünyaya duyurmak için her Türklü propagandayı yapıyor
ama biz bunun karşısında pasif kalıyoruz. Propaganda savaşını kaybediyoruz…”
Prof. Dok Gaffar Çakmaklı’nın konuşmasının ardından soru cevap faslı ile konferans son
buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9408.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Yunus
Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulunu
Ziyaret Etti
Melikgazi belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkan Yardımcıları ile
birlikte Caferbey Mahallesinde yer alan Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulunu
ziyaret ederek okul ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı ve belediye tarafından...
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Melikgazi belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkan Yardımcıları ile
birlikte Caferbey Mahallesinde yer alan Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulunu
ziyaret ederek okul ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı ve belediye tarafından gerçekleştirilecek
çalışmaları değerlendirdi.
Okul Müdürü Hasan Aslan tarafından karşılanan ve okul hakkında kısa bilgilendirilen Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, Belediye yetkileri ile ve okul idarecileri birlikte öğretmenler odasına
giderek öğretmenler ile sohbet ettiler ve sınıfları gezdiler.
Okul bahçesinde öğrenciler ile basketbol sahasında basketbol oynayan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklama da bulundu:
“ Şehrimizin Caferbey mahallesinde yer alan ve 400 öğrencisi ile bölgenin eğitim ihtiyacını
karşılayan okulumuza ziyaret ederek belediyemizce yapılacak çalışmaları değerlendirdik.
Melikgazi belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu ve destekleyicisidir. Bu okulun en büyük
sıkıntısı çevresindeki virane ve harap vaziyette bulunan yapılardı. Bu tehlike arz eden yapıları
belediye olarak temizledik. Tehlike arz eden yapılar Kentsel dönüşüm sayesinde yenilenecek
ve okulumuzda bundan payını alacaktır. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimizi iyi koşullarda bu hizmetlerden yararlanırlarsa sonuçta daha verimli hale
gelecektir. Ülkemizin geleceği daha aydınlık olması ve bayrağımıza, vatanımıza, milletimize,
devletimize sahip çıkan bir anlayışla yavrularımız bilgili yetişmelerine imkan tanınmalıdır.
“dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9409.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

İlk Resmi Ziyaret Kayseri’ye
Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.Macaristan’ın İstanbul başkonsolosu
olarak Kayseri’yi sık sık ziyaret eden Gabor Kiss, Ankara...
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Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Macaristan’ın İstanbul başkonsolosu olarak Kayseri’yi sık sık ziyaret eden Gabor Kiss,
Ankara Büyükelçisi olarak atandıktan sonra da ilk resmi ziyaretini Kayseri’ye gerçekleştirdi.
Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ile birlikte Başkan Özhaseki’yi ziyaret eden Kiss,
ilk resmi temaslarını Kayseri’de yapmaktan şeref duyduğunu ifade ederek, "Buraya gelirken
evime geliyormuş gibi seviniyorum" dedi. Son üç yıl içinde Macaristan ile Türkiye arasındaki
dostluk haritasına Kayseri’yi de yerleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gabor
Kiss, Kayserilileri her zaman Macaristan’a beklediklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise "Dostum" şeklinde hitap ederek, Gabor
Kiss’in Büyükelçiliğe atanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Macaristan ile sıcak
ilişkilerin başlamasında ve gelişmesinde Gabor Kiss’in büyük emekleri olduğunu dile getiren
Başkan Özhaseki, "Güçlü heyetlerle, karşılıklı ziyaretler yapılarak işbirliğini artırmanın
yollarını arayabiliriz" diye konuştu.
Sıcak bir şekilde geçen ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki ve Konuk Büyükelçi karşılıklı
hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9410.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Başkan Özhaseki Kocasinan’da
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik’e ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik, Başkan Özhaseki’ye
yapılan ve yapılacak çalışmalar ile kentsel dönüşüm uygulanması...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik’e ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik, Başkan Özhaseki’ye
yapılan ve yapılacak çalışmalar ile kentsel dönüşüm uygulanması planlanan alanlar
konusunda brifing verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ağırlayan Başkan Çelik,
“Daha önce ilçe yatırımlarıyla ilgili yaptığınız çalışmanın bir benzerini de Kocasinan’da
yapalım istedik. 7 aylık süre içerisinde yaptığımız çalışmalar, önümüzdeki seneler için
planladığımız yatırımlar ve hepsinden önemlisi de Kentsel Dönüşümle ilgili hazırladığımız
projeleri sizlere sunmak istedik. Bunlarla ilgili görüş ve tavsiyelerinizi dinleyecek daha sonra
da bu projeleri kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.
Yapılan seçimlerle birlikte Kocasinan’da yenilik ve değişimin bariz bir şekilde hissedildiğine
dikkat çeken Başkan Mehmet Özhaseki, ”Değerli Başkanımız Sayın Mustafa Çelik’in önemli
projeleri var. Özellikle de Kocasinan’da mahallelerin geliştirilmesi, eskiyen bir kent
dokusunun yenilenmesi ve dönüşüm projeleri. Bunları yerinde görmek, incelemek ve
istişarede bulunmak amacıyla Sayın Başkanımızı ziyarete geldik” dedi.
Seçimlerin üzerinden 7-8 ay gibi kısa bir süre geçmesine karşın Kocasinan’da başarılı
çalışmaların gerçekleştirilmesinin temelinde istişarenin önemli bir payı olduğunu vurgulayan
Başkan Özhaseki, “Sayın Mustafa Çelik’le birlikte sürekli istişare halindeyiz. Yapılan bütün
çalışmaları istişareyle yürütüyoruz. Daha önce diğer ilçelerde yaptığımız programlar gibi şehir
merkezimizdeki ilçelerimize de uğramamız gerektiğini düşündük. Bu konuda Kocasinan için
biraz gecikmiş olmamızın sebebi, metropol belediyelerle sürekli istişarede ve iç içe
olmamızdır. Ayrı ya da yeni bir şey görmüş gibi toplantılar yapmanın anlamının da
olmadığını düşündük. Daha önce diğer ilçelere gitmek için acele etmemizin sebebi de
Büyükşehir Belediyesi’ne ilk kez bağlanıyor olmalarından dolayıdır” diye konuştu.
İlçelere yönelik yapılan ziyaretlerin amacının yapılan işleri yerinde görmek ve sorunları
yerinde tespit etmek olduğunun altını çizen Başkan Özhaseki şöyle devam etti; “Yapacağımız
işler için de önceden hazırlık yapmak amacıyla bu ilçelerimize birkaç kez ziyaret
gerçekleştirdik. Kocasinan ve Melikgazi ezbere bildiğimiz mahallelerimizden oluşuyor. Çok
uzun boylu sorunları yok, ancak her hâlükârda insanların yaşadığı yerlerde ihtiyaçları ve
istekleri bitmez. Bu noktada da her an şehrin üstüne de ihtimam göstermek gerek. Bunu da
ortak bir akıl, mantık ve vicdanla yapmak icap eder. Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerimiz
yıllardır bu mücadeleyi veriyor ve bu konuda da oldukça başarılılar.”
Başkan Özhaseki daha sonra, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten geçen 7 aylık
dönemde yapılan çalışmalar ve başta Kentsel Dönüşüm olmak üzere önümüzdeki yıllarda
yapılacak yatırımlara ilişkin brifing aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9411.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kızık Mahallesi’nde Aşure İkramı
Develi Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Kızık Mahallesi’nde aşure ikramı
yapıldı.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediye Başkan Yardımcısı
Mustafa Temur ve Develi Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan’ın...
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Develi Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Kızık Mahallesi’nde aşure ikramı
yapıldı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa
Temur ve Develi Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan’ın da katıldığı program, Kızık
Mahallesi Kuran Kursu Binası’nda yapıldı. Kur-an tilavetinin ardından bir konuşma yapan
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Muharrem ayı içerisinde pek çok hikmetli olayı
barındıran bir aydır. Muharrem Ayı acılar ve hüzünlerin birbirine girip bir armoni oluşturan
bir aydır. Sizler de bu aya hürmet edip böyle bir program düzenlediğiniz için hepinize
teşekkür ediyorum. Bu programın Kızık Mahallemize ve Develimize hayırlar getirmesini
Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından mahalle sakinlerine aşure ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9412.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kadir Has Anadolu Lisesi’nde Aşure Etkinliği
Kadir Has Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen aşure gününe Melikgazi Kaymakamı Erkaya
Yırık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da katıldı.Okul bahçesinde düzenlenen
aşure etkinliğinde, yaklaşık 600 öğrenciye aşure dağıtıldı....
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Kadir Has Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen aşure gününe Melikgazi Kaymakamı Erkaya
Yırık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da katıldı.
Okul bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğinde, yaklaşık 600 öğrenciye aşure dağıtıldı.
Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Aşure bizim tarihimiz
ve kültürümüzde çok derin izleri olan bir aydır. Bu bizim milletimizin birliği ve beraberliği

için önemli olan tarafları var. Kayseri’de bizim Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Değerler
Eğitimi Projemiz var. Bu proje çerçevesinde dini yaklaşımlar konusunda ve birlik beraberlik
konusunda da etkinliğimiz var. İlkini Kadir Has Anadolu lisesinde gerçekleştiriyoruz. Bu
etkinlik bir çok okulda da devam edecek. Kaymakamlığımız ve Okul yönetimimize teşekkür
ediyorum. İnşallah birlik ve beraberliğimize katı sunmasını temenni ediyorum” dedi.
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ise, “Muharrem ayı dolayısıyla, bu ayın ruhuna uygun
bir şekilde, onları tatlılıkla muhabbetle bir araya getirmeye çalışan faaliyetleri bu ayda
yoğunlukla yaşıyoruz” diyerek şu şekilde konuştu:
“600 öğrencinin eğitim gördüğü, 38 öğretmenin görev verdiği bir okul Kadir Has Anadolu
Lisesi. Çocuklar çok cevval ve gözleri ışıldıyor. Çocukların bu tür etkinliklere ihtiyacı var.
Toplumumuzda insanların bir araya gelemediğini hep söyleye geliyoruz, bunun da sosyal
yaşam içinde bir ilçenin kaymakamı olarak ben birebir yaşıyorum. Muharrem ayı kapsamında
bu aşure etkinliği, çocuklarımızı kaynaşmaya, yardımlaşmaya, kardeşliklerini güçlendirmeye
yarayan güzel bir etkinlik oldu”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9413.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Demir Çubuk İle Babasını Dövdü
Kayseri’de bir kişi, oğlu tarafından dövülerek hastanelik edildi.Edinilen bilgiye göre, Akkışla
Gömürgen Mahallesi’nde H.K. ile oğlu B.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma
çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi...
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Kayseri’de bir kişi, oğlu tarafından dövülerek hastanelik edildi.
Edinilen bilgiye göre, Akkışla Gömürgen Mahallesi’nde H.K. ile oğlu B.K. arasında
bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu
B.K., demir çubukla babasını dövdü. Baba H.K. oğlu B.K.’dan şikayetçi olurken, gözaltına
alınan B.K. savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9414.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri Ticaret Odası ABD Ekonomi
Müsteşarını Konuk Etti
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı James
Turner, Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti. Konuk Müsteşar, KTO Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcıları Ferhat Akmermer...
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Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı James
Turner, Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti. Konuk Müsteşar, KTO Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcıları Ferhat Akmermer ile Celal Hasnalçacı ve
Sayman Üye Bahri Coşkun ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
ve Müsteşar Turner’a teşekkür eden Başkan Hiçyılmaz, Kayseri’nin ABD ile olan ticari
ilişkilerine değinerek, ABD ile daha fazla ticaret yapmayı ve ihracat noktasında daha iyi bir
yere gelmeyi umduklarını söyledi. Transatlantik Ticaret ve Yatırım İşbirliği
Anlaşması’na(TTIP) ilişkin görüşlerini de açıklayan Başkan Hiçyılmaz, “Türkiye Gümrük
Birliği’nde 18 yıldır bulunmaktadır.Biz sadece Gümrük Birliği’ne üye olduğumuz ve Avrupa
Birliği’ne henüz tam üye sıfatını kazanamadığımız için AB-ABD Serbest Ticaret Anlaşması
yürürlüğe girdiğinde, ABD mallarına kapılarımızı açmak durumunda kalacağız. Yani hiçbir
gümrük vergisi uygulamayacağız. Ancak, Amerika’ya olan ihracatımızda mevcut ABD
vergileri aynen sürecek. Ülkemizin bu ticari anlaşmadan dolayı zarar görmemesi açısından,
bizim de anlaşmaya taraf ülkeler arasında yer almamız gereklidir. Türkiye’nin bu anlaşmanın
içerisinde yer alacağına olan inancımız tamdır” dedi.Başkan Hiçyılmaz, TTIP’e ilişkin
görüşmeler yapılıyorolmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye’nin, Amerika ile
dış ticareti son yıllarda gelişme göstermiştir. 2002 yılında 6,5 milyar dolarlık hacim 2013
yılında 18,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere
siyasi ve birçok alanda yakaladığı gelişimin göstergesidir. Bölgesinde güçlü ve istikrar sahibi
bir Türkiye’nin varlığı, Orta Doğu coğrafyasında Amerika Birleşik Devletleri’nin de
menfaatinedir. Türkiye, ABD’den 3 alıp 1 satan konumundadır. Transatlantik Ticaret ve
Yatırım İşbirliği Anlaşması’nın dışında kalmamız durumunda dış ticaretimizin gelişmesi
olumsuz etkilenecek ve cari açığımızın artmasını ivmeleyen bir durumla karşılaşılacaktır. Söz
konusu anlaşmaya dahil olmuş bir Türkiye,ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin artması
bakımından önem arzetmektedir” şeklinde konuştu.Amerikalı Müsteşar James Turner ise
2002’den bu yana Türkiye’nin Amerika ile olandış ticaret hacminin üç kat büyüdüğünü
belirtti. Kayseri’nin önemli bir kent olduğunu ifade eden Turner, Kayseri Ticaret Odası’nı
ziyaret etme sebeplerinin Amerikan firmalarının işbirliği yapabilecekleri alanları görmek
olduğunu kaydederek, Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret hacminin artırılmasının öncelikli
hedefleri olduğunu söyledi. Müsteşar Turner, “Türkiye’nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı’na (TTIP) etkin bir şekilde katılmasını arzu ediyoruz. Bunun sağlanması
bakımından Türk-Amerikan İş Konseyi, 6’sı Türk 6’sı da Amerikalı olmak üzere toplam 12
kişilik bir heyet olarak çalışmaktadır. Amerika’da faaliyet gösteren kuruluşların CEO’ları

zaman içinde Türkiye’ye ziyaretlerde bulunmakta ve yatırımların geliştirilmesi için çaba sarf
etmektedir” dedi.İki ülke arasında ve Kayseri’nin ABD ile olan ticaretine ilişkin detaylı görüş
alışverişinde bulunulduğu ziyaret, karşılıklı hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9415.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri’de Tabanca Operasyonu
Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan
operasyonda 3 adet tabanca ele geçirilirken bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen
bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
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Kayseri’de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan
operasyonda 3 adet tabanca ele geçirilirken bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen
bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmalarda S.A.’nın kullandığı otomobilde yapılan
aramalarda 3 adet 7.65 mm çapında tabanca, 3 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildiği
bildirildi.Gözaltına alınan S.A. isimli şahsın hakkında yapılan soruşturma sonrasında
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9416.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Bilinçsiz İlaç Tüketimi Karaciğer Yetmezliğine
Götürüyor
Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat “3-9
Organ ve Doku Bağışı Haftası” öncesinde karaciğer nakline götüren sebepler hakkında bilgi
verdi.Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı...

05 Kasım 2014 Çarşamba 10:12

Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat “3-9
Organ ve Doku Bağışı Haftası” öncesinde karaciğer nakline götüren sebepler hakkında bilgi
verdi.
Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, "Sağlık
Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre; 21.767 böbrek, 2.132 karaciğer, 537 kalp, 250 pankreas,
38 akciğer, 4 kalp kapağı, 1 ince bağırsak hastası kadavradan nakil olmak için beklemektedir.
Maalesef bir o kadar da bu listeye kayıtlı olmayan hasta mevcuttur. Ülkemizde kadavradan
nakillere göre canlıdan canlıya gerçekleştirilen nakil operasyonları daha sık yapılmaktadır.
Organ bağışının az olması bunun en önemli sebebidir. 2002-2014 yılı istatistiki bilgilerine
bakıldığında; Türkiye’de bugüne kadar toplam 31.783 organ nakli yapılmış ve bu nakillerin
8.666 kadavradan, 23.117’si canlıdan canlıya gerçekleştirilmiştir" dedi.
Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Vücut
ağırlığının yaklaşık %2’sini oluşturan karaciğer; metabolizmanın beyni, aynı zamanda
vücudun fabrikasıdır. Karaciğer 500’ün üzerinde biyokimyasal işlem yapmaktadır. Vücutta
birçok önemli görevi yerine getiren karaciğerin sağlığını korumak organizmanın hayatiyetini
devam ettirmesi için oldukça önemlidir" diyerek şu şekilde konuştu:
"Akut karaciğer yetmezliği, daha önce karaciğer rahatsızlığı olmadığı bilinen bir kişide aniden
gelişen bir klinik tablodur. Bu süreç çok tehlikelidir ve ölüme yol açabilir. Bir takım ilaçları
bilinçsizce kullanmak, toksik maddeler, mantar zehirlenmeleri, nedeni bilinmeyen bazı
durumlar, spor ve diyet için kullanılan protein ekstreleri (protein, tozları, ilaçlar) kişinin akut
karaciğer yetmezliğine girmesine sebep olabilir. Özellikle yabani mantar tüketimine dikkat
edilmelidir. Çünkü bu mantarlardan bir tane bile tüketmek akut karaciğer yetmezliğine neden
olabilir.
Kronik karaciğer yetmezliğinin gelişiminde ise; hepatit A-B-C, aşırı alkol tüketimi, metabolik
ve otoimmün hastalıklar gibi nedenler rol oynamaktadır. Hepatit A ve B’ye karşı aşılanma
olmasına rağmen ülkemizde karaciğer yetmezliği en çok Hepatit B’ye bağlı olarak
gelişmektedir. Kişilerin aşılanmaması ve hijyenik şartların sağlanmaması bunda büyük
etkendir. Karaciğer yetmezliği batılı toplumlarda en çok alkol ve hepatit C’ye bağlı olarak
gelişmektedir. Bir diğer neden de karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğer, alkol tüketimine ve
yanlış beslenmeye bağlı olarak yağlanabilmektedir. Yanlış beslenme gibi birtakım sebepler
yüzünden oluşan karaciğerin yağlanmalarının bir kısmı çok hızlı bir şekilde ilerleyip, akut
karaciğer yetmezliğine de dönüşebilmektedir. Karaciğer yağlanması olan kişilerin alkol
kullanması adeta intihar etmesi demektir.
Siroza dikkat!
Kronik karaciğer hastaları tedavi edilmediği takdirde “siroz” olarak adlandırılan son dönem
karaciğer yetmezliğine girmektedirler. Karaciğer yeterince çalışmadığı için diğer organlar da
etkilenir ve çalışamaz hale gelir. Karaciğer tümörü görülme riski de 10 kat daha artar.
Dolayısıyla karaciğer rahatsızlığı olan kişiler karaciğer kanseri açısından risk grubunda ilk
sıralarda yer alırlar. Karaciğer yetmezliğinde “dekompanse” denilen sürece giren hastaların
yaklaşık yüzde 65-70’i 2 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. Bu süreçte yemek borusu
etrafında oluşan varislerden dolayı kanamalar da görülebilir. Tekrarlayan bu kanamalar hayati
tehlikeyi gösterir.
Organ nakli hastanın hayatına sihirli bir dokunuştur
Karaciğer yetmezliğinin son evresinde olan hastalar için nakil sayesinde uzun ve kaliteli bir
yaşam sağlanır. Karaciğer nakli, karaciğer yetmezliğinin son döneminde yapılmaktadır. Bu
karar karaciğer nakli merkezlerinde yapılan tetkikler sonucu verilmektedir. Nakil sonrası
kişiler sosyal hayatlarına daha aktif olarak devam edebiliyor. Bayan hastalar için nakilden 2
yıl sonra gebelik ve sağlıklı bir doğum mümkündür. Yine nakil sonrası sporcular, doktorunun
kararı ve kontrolünde spor yaşamına geri dönebilmektedirler. Kısacası nakil sonrası hastalar
fiziksel ve sosyal açıdan olumlu değişimler yaşamaktadırlar.

Sağlığınız için bunlara dikkat edin
• Hepatit A ve B aşılarınızı yaptırın
• Hijyenik şartlarınızı sağlayın
• Bilinçsiz ilaç tüketiminden kaçının
• Mantar tüketimine dikkat edin
• Spor ve zayıflama için protein ekstresi ve ilaç kullanmayın
• Alkol tüketimini sınırlandırın
• Fazla kiloluysanız diyetinizi uzman kontrolünde uygulayın.
• Kendi yaşam koçunuz olun. Sağlıklı beslenin ve düzenli spor yapın.
• En az bir kere sosyal ortamlarınızda “Organ Bağışını” konuşun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9417.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Büyükşehir’den Satılık Arsalar
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehrin değişik yerlerinde bulunan toplam 31 parsel
arsa, düzenlenecek açık teklif usülü ihale ile satışa sunulacak.19 Kasım Çarşamba günü saat
14.00’de Encümen Salonu’nda düzenlenecek olan...
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Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehrin değişik yerlerinde bulunan toplam 31 parsel
arsa, düzenlenecek açık teklif usülü ihale ile satışa sunulacak.
19 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’de Encümen Salonu’nda düzenlenecek olan ihale ile
satışa sunulacak arsalar ve muhammen bedelleri şöyle:
Mevki Cinsi Alanı/m² Muhammen Bedeli
Anbar K-1 Küçük Sanayi 3.084,96 786.665
Tontar A-3 Konut Alanı 569,67 213.627
Tontar A-3 Konut Alanı 569,66 213.623
Gesi E=1- Ticaret 4.634,70 1.598.972
Gesi Hmax=7,50- Ticaret 1.079,06 323.718
Gesi 23x27,5 K12 Bahçeli Kütle 2.558,60 1.023.440
Keykubat 20x24 K4 Bahçeli Kütle 1.108,72 388.052
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 7.474,85 747.485
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 7.579,96 757.996
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 1.688,18 202.582
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 2.865,86 343.904
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 5.686,61 682.394
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 7.514,06 901.688
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 7.597,65 1.139.648
Konaklar A-3 Konut Alanı Taks:0.30 Kaks:0.90 603,61 181.083
Konaklar A-3 Konut Alanı Taks:0.30 Kaks:0.90 741,48 222.444

Pervane K1-Ticaret 375,14 131.299
Pervane K1-Ticaret 374,89 131.212
Karpuzatan E= 0,5 Taks= 0,5 KDKÇA 4.967,57 496.757
Beyazşehir Beyazşehir Konut Alanı (C Lejantlı) 2.019,93 1.009.965
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 2.028,06 50.702
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 7.349,74 183.744
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 7.587,40 189.685
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 6.953,93 173.849
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 5.458,87 136.472
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 1.303,07 32.577
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 1.659,39 41.485
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 10.731,33 268.284
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 5.697,61 142.441
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 880,15 22.004
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 4.938,91 123.473
İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi ve şartname, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nün 207 15 87 numaralı telefonundan alınabilinir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9418.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Tekstil Mühendisliği Öğrencilerinin Defilesi Göz
Doldurdu
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencileri
tarafından bu yıl 3. kıyafet gösterisi düzenlendi.Erciyes Üniversitesi Sabacı Kültür
Merkezi’nde düzenlenen defilede konuşan Tekstil Mühendisliği Bölüm...
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Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencileri
tarafından bu yıl 3. kıyafet gösterisi düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi Sabacı Kültür Merkezi’nde düzenlenen defilede konuşan Tekstil
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Bilişik “ Burada emeği geçen tüm
öğrencilere teşekkür ediyorum. Tekstil Mühendisliği genel disiplinler arası bir daldır.
Özellikle bu dalı seçen lise mezunu öğrencilerimiz kesinlikle hayatlarının sonuna kadar kötü
bir tercih yapmadıklarını görecekler” dedi.
Toplam dış ihracatın nerede ise yüzde 25’ini tekstil sektörünün oluşturduğunu vurgulayan
Bilişik “Tekstilde 3 milyona yakın insan ve binlerce mühendis çalışmaktadır. Büyük bir
endüstri ve iş kolu halinde kendisini göstermektedir. Bu demek ki tekstil mühendisliği bu
pastadan pay alacaktır ve kendini geliştirecektir. Ben tekstil mühendisliğini seçtiğim için
mutluyum. Bu mutluluğun ileride bu sektörü seçecek olan kişiler içinde hayatının akışını
olumlu yönde etkileyeceği görüşündeyim” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin ders kapsamında hazırlamış oldukları 48 kıyafet salonu
dolduranların beğenisine sunuldu. Defilede Tekstil Bölümü öğrencileri kendi tasarladıkları
elbiseleri profesyonel mankenlere taş çıkarırcasına sergiledi. Öğrencilerin performansı salonu
dolduranlar tarafından büyük alkış aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9419.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu Konforu Ve
Verdiği Hizmet İle Dikkat Çekiyor
Mavi Marmara olayında şehit olan Furkan Doğan’ın ismi verilen ve yaklaşık 7 milyon TL’ye
mal olan 300 öğrenci kapasiteli Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu, 5 yıldızlı otel
konforunda verdiği hizmet ile öğrencilerin en çok tercih ettiği...
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Mavi Marmara olayında şehit olan Furkan Doğan’ın ismi verilen ve yaklaşık 7 milyon TL’ye
mal olan 300 öğrenci kapasiteli Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu, 5 yıldızlı otel
konforunda verdiği hizmet ile öğrencilerin en çok tercih ettiği yurt oldu.
İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Oğuz Memiş, "3 yıl önce temelini attığımız bir binamızı bu
öğretim yılını faaliyete geçirmiş olduk. Enerji Bakanımız sayın Taner Yıldız bey temelini
atmıştı. Bize göre oldukça hızlı bir tempoda çalışarak faaliyete geçirmiş olduk" dedi. Oğuz
Memiş, 300 öğrenci kapasiteli yurdun şu anda tamamiyle dolu olduğunun altını çizerek,
"Furkan hepimizin sevdiği, tanıdığı, yönetim kurulu üyelerimiz tarafından tanınan idealist,
yardımsever çalışkan bir gencimiz. Mavi Marmara şehidimiz Kayseri’nin gençlik anlamında
öne çıkan bir kardeşimiz. Mavi Marmara’daki olaydan sonra kendisi adına böyle bir inşaat
yapılması uygun görüldü. Şehit Furkan Doğan erkek öğrenci yurdu yardımlarla yapıldığı için
somut bir rakam yok ama bu zamana kadar ki bütçesi teorik bütçesi 7 milyon civarında. Biz
bu kadar para harcamadık. Bütün Kayserililer katkı sağladılar. Kimi cephesini, kimi
mermerini, kimi boyasını sağladı. Nakit yardımlarla da işçilik bölümünü çözmüş olduk" diye
konuştu.
Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu’nun yanına gençlik merkezi yapmaya çalıştıklarını da
söyleyen Oğuz Memiş, "İnşallah yaza da gençlik merkezi tarafını da faaliyete geçirmek
istiyoruz. Gençlik merkezinde çok büyük toplantı salonlarımız var. Kongre merkezi gibi
kullanacağımız bir yer. Bir de bünyesinde spor merkezi var yarı olimpik yüzme havuzu ve
diğer aktivitelerin yapılacağı bir yer. Orayıda inşallah bahara hizmete sunacağız. Ayrıca burda
hemen karşımızda kız yurdunu faaliyetine geçirmiş olduk. Kübra kız öğrenci yurdu. Burada
440 kapasiteli aynı anda hizmete girmiş oldu. Kayseri İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde.
Ahmet hocam Furkan’la özdeşleşmiş bir hocamız, büyüğümüz, kardeşimiz hiç unutmadığım
bir şey var Furkan’ın şehadetinden sonra İstanbul’da şöyle bir konuşma yapmıştı, onbinlerce

kişinin karşısında ’bundan sonra Furkan’a layık bir baba olmak zorundayım’ diye tabi kendisi
buna çok memnun oldu ailesi bundan çok memnun oldu" ifadesinde bulundu.
Furkan Doğan’ın babası Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
Kayseri ziyaretinde Şehit Furkan Doğan Öğrenci Yurdu’du da ziyaret ettiğini söyleyerek,
"Başbakan’ın burayı ziyaret etmesini bekliyorduk ama programda yoktu. Yinede ziyaret
ederse memnun oluruz diye davette bulunmuştuk. Resmi programda olmamasına rağmen
Furkan’ın adına yapılmış olmasından dolayı daveti geri çevirmedi sağ olsun. O sıkışık
programında burayı bir ziyarette bulundu. Bizimle gençlerle ve yönetim kurulumuzla görüştü.
Buradaki sorunlarımızı ilettik. Yaptıklarımızı faaliyetlerimizi anlattık çok memnun oldu.
İnşallah geri kalan binanın da inşaatı tamamlanınca ’Gençlik merkezi bütün olarak hepsinin
açılışına geleceğim, açılışı ben yapacağım’ diye kendisi söyledi" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9420.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri Şeker Fabrikasının Aşure Etkinliği
Sürüyor
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Muharrem ayı aşure etkinliklerine Kayseri ve Sivas’ın
İlçelerinde devam edildi.Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Hurşit Dede,...
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Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Muharrem ayı aşure etkinliklerine Kayseri ve Sivas’ın
İlçelerinde devam edildi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu üyesi Hurşit Dede, ve Genel Müdür Levent Benli, Bünyan İlçesinde göreve
yeni başlayan Kaymakam Muhammet Lütfi Kopan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin
ardından Bünyan Salı Pazarı meydanında kurulan Aşure çadırında Kaymakam Muhammet
Lütfi Kopan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit
Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı İsmail Yücer ve diğer yöneticilerin de katılımıyla beş bin kişiye Patenti Kayseri
Şeker’e ait olan haşlanmış şeker pancarı katkılı aşure ikramı yapıldı.
Muharrem ayının onuncu gününde 10 bin kişiye aşure dağıtmayı hedefleyen Kayseri Şeker
gezici aşure dağıtım ekibi ikindi namazı sonrasında Gemerek ve Yeni Çubuk’ta da aşure
dağıtım etkinliği düzenledi.
Gemerek’te Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret eden, Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin
Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Yönetim Kurulu
üyelerinden Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Şeker-İş

Sendikası Kayseri Şube Başkanı İsmail Yücer dualarla yapılan aşure dağıtımı sonrası bir hafta
önce Gemerek Pancar Kantarında kaza geçiren Gazi Kaya’yı da hasta yatağında ziyaret
ederek şifa vermesi dileğiyle aşure ikramında bulundular.
Gemerek Yeniçubuk Salı Pazarında Merkez camii yanına kurulan Aşure çadırına aşure almak
için gelen çocukların teşekkür için Kayseri Şeker temposu yapmaları yöneticilerin ve
vatandaşların büyük beğenisini topladı.
Aşure dağıtım etkinliklerinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, dini ve milli değerlerden olan Aşure’nin, bereketin birlikteliğin ve
paylaşmanın sembolü olduğuna dikkat çekerek "Muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla
insanlarımızın ağzını tatlandırmaya çalışıyoruz. Kayseri Şeker Fabrikasının ürünleri
çiftçimizin kendi ürettikleridir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9421.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Pakistan Şeker Fabrikası Yöneticileri Kayseri
Şeker’de
Pakistan Al-Moiz Sugar Mills Şeker Fabrikası Genel müdürü ve üst düzey yöneticileri
Kayseri Şeker ve Kayseri Şeker bölgelerinde şeker pancarı tarlalarında pancar hasadı
çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kayseri’ye geldiler.Kayseri...
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Pakistan Al-Moiz Sugar Mills Şeker Fabrikası Genel müdürü ve üst düzey yöneticileri
Kayseri Şeker ve Kayseri Şeker bölgelerinde şeker pancarı tarlalarında pancar hasadı
çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kayseri’ye geldiler.
Kayseri Şeker Fabrikası yetkilileri ve KWS Türk Tarım yetkilileri ile birlikte incelemelerde
bulunan heyet adına Al-Moiz Sugar Mills Şeker Fabrikası Genel Müdürü Muhammed Bilal
Kayseri Şeker ziyareti ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, "Pakistan’da Dera Ismail
Khan Şehrinde Al-Moiz Sugar Fabrikasında şeker kamışından yaklaşık olarak 9 bin ton, şeker
pancarından da yaklaşık olarak 6 bin ton işleme kapasitemiz bulunmaktadır. Buraya teknik
detayları geliştirebilmek daha fazla mekanizasyonla ilgili yeni teknolojileri Al-Moiz
firmamıza nasıl adapte edebiliriz bunu görmeyi amaçlayarak geldik. Mekanizasyonda çiftçi
tarafında da ne kadar gelişme sağlayabiliriz çünkü Pakistan’da %50 oranında elle ekim ve
hasat ediliyor onu geliştirmek istiyoruz neler yapabiliriz? Nasıl bir gelişme sağlayabiliriz
bunun içinde buradayız.
Gördük ki Kayseri Şeker Fabrikası çok kaliteli şeker üretiyor. Son derece büyük bir teknoloji
var burada. Biz de zaten bu teknolojiyi kendi ülkemize adapte edebilmek, fikir sahibi olmak
için geldik.
Buraya gelip gezmemize izin veren Türk hükümetine ve bize bu fırsatı veren Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetimine çok teşekkür ederiz. İleriki zamanlarda da eğer herhangi bir sorumuz

olursa önerilerini almak için Kayseri Şeker Fabrikasına rahatlıkla sorabileceğimizi
düşünüyorum. Kayseri Şeker Fabrikasını da Pakistan da görmek isteriz bu bizim için onur
olur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9422.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Ezinç'e Avustralya Ve Güney Amerika'dan
Yoğun İlgi
Güneş enerjisi sektöründe Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri olan Ezinç A.Ş, Çin'de bu yıl
116. kez düzenlenen dünyanın en büyük Ticaret Fuarı Canton'a katılarak, yeni pazarlarla
güçlü iş bağlantıları kurdu.
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Ezinç A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Ezinç, Ezinç güneş kollektörlerinin dünyanın 90’dan
fazla ülkesinde kullanıldığını belirterek, “İlk kez katıldığımız Canton Fuarı'nda özellikle
Avustralya, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden yoğun ilgi gördük, yeni iş
bağlantıları kurduk. Hedefimiz olmadığımız pazarlarda da geniş ürün gamımız ve
hizmetlerimizle hızla büyümek ve ihracatımızı arttırmak” dedi.
31 yıldan bu yana güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren ve alanında Türkiye lideri,
dünyada da güneş kollektörleri üretiminde üçüncü sırada yer alan Ezinç AŞ. Çin'de bu yıl
116. kez düzenlenen dünyanın en büyük ticaret Fuarı Canton'da yeni ürünlerini sergiledi.
1957 yılından bu yana 150 binden fazla ürün çeşidi ile dünyanın en önemli fuarlarından biri
olan ve her döneminde 12 ile 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olan Çin İthal ve
İhraç Ürünleri / Canton'a her yıl 203 ülkeden ortalama 167 bin kişi katılıyor. Ezinç A.Ş'nin
Canton'a ilk kez katıldığını ve çok verimli bir fuar geçirdiklerini kaydeden Ezinç A.Ş Genel
Müdürü Mahmut Ezinç, “Bu fuarı ülkemizden yılda 2000’in üzerinde iş adamı ziyaret
etmekte ve mal almaktadır. Çin ile ticaretimizi Canton Fuarı belirler. Bizim de dünyanın 3.
büyük güneş kollektörü üreticisi olarak bu fuarda olmamız son derece önemliydi” diye
konuştu.
Fuarda özellikle kompakt güneş enerjili su ısıtma sistemi Nanosol’ü ön plana çıkardıklarını ve
bu ürünün yoğun ilgi ile karşılandığını belirten Ezinç, paket güneş enerjili su ısıtma sistemleri,
emaye boyler, kontrol ünitelerini de sergilediklerini vurguladı.
Fuara katılım amaçlarının dünyanın ulaşamadıkları pazarlarındaki alıcılar ile bir araya gelerek
markalarını, ürünlerini ve kalitesini yeni müşteri adaylarına tanıtmak olduğunu ifade eden
Ezinç şöyle konuştu: “Ezinç ürünleri şu anda dünyanın 90’dan fazla ülkesinde kullanılıyor.
Fuara katılım amacımız Çin pazarı değil, ulaşmamızın zor olduğu pazarlara hitap etmek.
Ezinç özellikle Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika pazarlarında sektörün etkin oyuncuları
arasında bulunmakta. Canton Fuarı ile adımızı duyurarak ürünlerimizi dünyada daha fazla
kullanıcıya ulaştırmayı hedeflemekteydik. Fuarda bu amacımızı da destekleyecek biçimde

ulaşamadığımız pazarlardan ziyaretçiler ile buluşup istişare imkanı bulduk. Fuar 5 gün sürdü,
günde ortalama 80 bin ziyaretçi fuarı ziyaret etti. Biz de yeni bağlantılar sağladık, özellikle
Avustralya, Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinden yoğun ziyaret aldık. Fuar
sayesinde hem yeni pazarlara açılacağımız iş bağlantıları kurduk, hem de ürünlerimizi
sergileyerek ismimizi geniş kitlelere duyurduk. Hedefimiz olmadığımız pazarlarda da geniş
ürün gamımız ve hizmetlerimizle hızla büyümek ve ihracatımızı arttırmak.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9425.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Araç Muayenesinde 100 Tl’lik Borç 18 Tl’ye
Kadar İniyor
Çıkarılan Torba Yasa’nın muayenesini geciktiren sürücülerin de yüzünü güldüreceğini
söyleyen Güneşli Araç Muayene İstasyonu Amiri Erdinç Çenebaşı, "Araç sahipleri yüzde 5
ceza bedeli yerine yedide bir oranında fark ödeyebilecekler"...

05 Kasım 2014 Çarşamba 10:59

Çıkarılan Torba Yasa’nın muayenesini geciktiren sürücülerin de yüzünü güldüreceğini
söyleyen Güneşli Araç Muayene İstasyonu Amiri Erdinç Çenebaşı, "Araç sahipleri yüzde 5
ceza bedeli yerine yedide bir oranında fark ödeyebilecekler" dedi.
Güneşli Araç Muayene İstasyonu Amiri Erdinç Çenebaşı, "İstasyonumuz 2008 yılın da
hizmete başladı. O günden bugüne araç muayenesi ile ilgili olarak Kayseri’de iki ayrı
istasyonda İncesu ve Güneşli olmak üzere sabit istasyonumuz var. Ayrıca ilçelerde de mobil
istasyonlarımızda da hizmet vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Traktör sahiplerini memnun edecek bir çalışma içine de girdiklerinin altını çizen Çenebaşı,
"Türkiye’de sadece 11 İl’e verilmiş bir hizmeti traktör mobil istasyonunu hizmete sokmuş
oluyoruz. Eylül ayı itibariyle bu muayene istasyonuyla da sadece traktörlere köylerde yerinde
traktör hizmeti vermiş oluyoruz. Bu bizim için çok önemli bir başlangıçtı. Özellikle traktör
sahiplerinin sabit istasyonlara gelmediklerinden çok büyük şikayetleri mevcuttu. Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Sevgi Esen hanımda talepleriyle de dediğim gibi tüm Türkiye’de
sadece 11 İl’e verilen bu hak bizede verilmiş oldu ve Ulaştırma Bakanlığının desteğiyle şu
anda köylerimizde traktör sahiplerine traktör ücreti muayenesi vermeye devam ediyoruz"
diyerek, traktör sahiplerine müjde verdi.
Güneşli istasyonunda günlük 400 kadar ve 300 kadar da İncesu istasyonuna muayene hizmeti
verdiklerini söyleyen Erdinç Çenebaşı, "Keza 65 adet traktör mobil istasyonumuzda ve 35
adette diğer mobil istasyonumuzda ilçelerde yaptığımız mobil hizmetinde araçlara hizmet
vermekteyiz" dedi.
Hükümet tarafından Torba Yasa çıkarıldığını hatırlatan Erdinç Çenebaşı, "Bildiğiniz gibi
torba yasa geçmişe dönük olan devletin kendi alacaklarını hem taksitlendirme hem de bir
kısmını özellikle gecikme bedellerinde affetmesi hususunda çıkarılmış bir yasa araç

sahiplerinin de menfaatine olacak. Buradan araç sahiplerinin menfaatleri şöyle; biz her ay için
gecikme bedeli olarak müşterilerimizden yüzde 5 oranın da gecikme ücreti talep ediyorduk ki
bu talep edilen gecikme ücreti sadece vergi dairelerinin bizden istedikleri ücretlerdir.
Kesinlikle aslın da TUVTÜRKLE birebir ilgili ücretler olmayıp, devletin kendi alacağı için
istediği ücretlerdir. Devlet kendi alacağı için bu ücretleri yapılandırmaya gitti, vatandaşların
yararına şuanda gecikme bedellerini yüzde 5 değil toplamda yedide bir oranın da dediğimiz
bir farkla sadece enflasyon oranından doğan farkı almaktalar.
Bazı örnekler vermek gerekirse özellikle uzun süredir muayenesini yaptırmamış araç
sahiplerine çok büyük faydalar sağlıyor. Mesela 10 yılı geçmiş ve 10 yıldır muayenesini
yaptırmamış bir minibüs için 991 TL yerine 120 TL bir ücret keza 10 yıldır muayenesini
yaptırmamış bir traktör için 510 TL yerine 62 TL gibi yedide bir oranın da indirimler söz
konusu" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9426.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Sai Kayseri Erciyesspor, Deplasmanda Alınan
Puandan Memnun
SAİ Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında kendi evinde oynayacağı
Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, 8. haftada
oynadıkları Çaykur Rizespor maçında alınan 1 puanın deplasman...
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SAİ Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında kendi evinde oynayacağı
Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, 8. haftada
oynadıkları Çaykur Rizespor maçında alınan 1 puanın deplasman için iyi olduğunu söyledi.
SAİ Kayseri Erciyessporlu futbolcular teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan
antrenmana düz koşu yaparak başladı. Ardından ısınma çalışması yapan oyuncular,
antrenmana kondisyon çalışması yaparak devam etti. Takımda sakatlıkları bulunan Necati
Ateş ve Cem Can ise düz koşu yaptı.
Antrenmanda konuşan SAİ Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Çaykur
Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maç ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Korkmaz,
"Çaykur Rizespor maçında son dakikada golün gelmesi beraberliği sevindirdi. Bizim
düşüncemizde Çaykur Rizespor maçında kazanmak vardı. Maçta da deplasmanda olmamıza
rağmen üstün bir oyun sergiledik. Maçın başında Rizespor’un bize karşı tedbir aldığı kesindi.
Çünkü biz iyi hücuma çıktığımız için onlar oyunu kendi bölgelerinde kabul ettiler. Bizim
hatamızı beklediler. Rakip 10 kişi kaldı ama bunun işe yaraması için sahanın düzgün olması
lazımdı. Maalesef ikinci yarı istediğimiz olmadı. Rakip 9 kişi de kalsaydı saha buna müsaade
etmedi. Pas yapabilseydik rakibi daha zor duruma sokabilirdik" diye konuştu.

Korkmaz, Çaykur Rizespor’un duran toplardan etkili olduğunu vurgulayarak, "Maçın devre
arasında da söylemiştik, rakibin yapacağı tek şey duran toplardı. Nitekim de öyle oldu. Duran
toptan gol yedik. Bunun bazen önüne geçiyor, bazen de geçemiyoruz. Ona rağmen 1 puanla
döndük ve rakibimize yenilmedik. Çaykur Rizespor maçında alınan 1 puan deplasman için
iyi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9427.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Mevsimlik Tarım İşçileri Karbonmonoksit
Gazından Zehirlendi
Kayseri’de ısınmak için ateş yakan 6 tarım işçisinin dumanın çadıra girmesi sonrasında
zehirlendiği öğrenildi.Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi’nde meydana gelen
olayda M.A.’nın ısınmak için çadırın önünde ateş...
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Kayseri’de ısınmak için ateş yakan 6 tarım işçisinin dumanın çadıra girmesi sonrasında
zehirlendiği öğrenildi.
Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda M.A.’nın ısınmak
için çadırın önünde ateş yaktığı öğrenildi. Yakılan ateş sonrasında dumanın çadıra girmesi
sonucunda çadırda bulunan E.A., M.A., B.A., Ö.A., F.A. ve F.A.’nın zehirlendiği bildirildi.
Zehirlenen 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9428.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Büyükelçi Kıss’den Kocasinan’ın Teknolojisine
Alkış
Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i
makamında ziyaret etti. Büyükelçi Kiss, Başkan Çelik’in teknolojik sunumunu ayakta
alkışladı.Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz’ın da katıldığı...
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Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i
makamında ziyaret etti. Büyükelçi Kiss, Başkan Çelik’in teknolojik sunumunu ayakta
alkışladı.
Macaristan Fahri Konsolosu Osman Şahbaz’ın da katıldığı ziyarette konuşan Başkan Mustafa
Çelik, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek güler yüzlü, cana yakın, samimi ve sıcak
kanlı olan Büyükelçi Kiss’i Kocasinan’da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti. Kocasinan
Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Çelik’i tebrik ederek başarılar dileyen
Büyükelçi Kiss, "Kardeş şehir protokolü çerçevesinde Kayseri’ye çok sık ziyaretlerim oldu.
Kayseri’de yaşanan gelişmeleri ve yenilikleri yakından gözlemledim. Kayseri’nin en önemli
belediyesini ziyaret etmek için buradayım. İki ülke arasındaki kardeşlik münasebetine büyük
önem veriyoruz. Bu ilişkilerin daha renkli hale gelmesi, ilerletilmesi ve derinleşmesi için çaba
gösteriyoruz. Gençlere ve öğrencilere yönelik geliştirdiğiniz projelerin bir bölümüne
Macaristan’ı da dahil etmenizi bekliyoruz. Kocasinan’ın çalışkan öğrencilerini Macaristan’da
görmek isteriz. Geleceğimizi gençler üzerine kurduğumuzda, onlara kültürlerimizi
tanıttığımızda daha müreffeh günlere ulaşabiliriz. Sizi Macaristan’a davet ediyorum” dedi.
Kocasinan’ın Kayseri’nin giriş kapısı konumunda bulunduğunu; Havaalanı, Tren Garı,
Otobüs Terminali, Valilik gibi önemli kurumların Kocasinan sınırları içerisinde bulunduğunu
vurgulayan Başkan Mustafa Çelik; şehre gelen misafirlere şehri en güzel şekilde sunmak için
keyifli bir sorumlulukları olduğunu söyledi. Kayseri’deki gelişimi ve değişimi kurumlar
arasında sağlanan işbirliğine bağlayan Başkan Çelik; “Bizim anlayışımızda patronluk yok.
Çalışmalarımızı kardeşlik duygusu çerçevesinde yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu
yana farklı projeler geliştirdik. Bu kapsamda ilçemiz sınırları içerisindeki başarılı lise son
sınıf öğrencilerini Avrupa’da bilim müzeleri gezisine götürdük. Yaptığımız bu çalışma
Türkiye’de ilk olması bakımından bizim için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki yıl
gerçekleştireceğimiz geziye Macaristan’ı da dahil edeceğiz” dedi.
En sevdiği hediyenin kitap olduğunun altını çizen Başkan Çelik, Büyükelçi ve konuk heyette
bulunanlara Erciyes, Kapılar Çeşmeler ve Kayseri Bezemeleri isimli kitapları hediye etti.
Başkan Çelik, ziyaretin ardından tren garında Türk - Macar dostluğunun geliştirilmesi
amacıyla Budapeşte’den gelen trene binerek Macar misafirlerle tanıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9429.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Askerden Yeni Dönen Genç, İntihar Etti
Kayseri’de askerden yeni geldiği öğrenilen bir kişi, intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Argıncık
Mahallesi’nde meydana gelen olayda askerden yeni geldiği öğrenilen ve psikolojik sorunları
olduğu iddia edilen A.T. (21) intihar etti. İhbar...
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Kayseri’de askerden yeni geldiği öğrenilen bir kişi, intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi’nde meydana gelen olayda askerden yeni geldiği
öğrenilen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.T. (21) intihar etti. İhbar üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri, A.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.T.’nin cesedi, otopsi
yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9430.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Macar Büyükelçisi Kıss’den Kto Başkanı
Hiçyılmaz’a Ziyaret
Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Macaristan’ın Kayseri Fahri
Konsolosu Osman Şahbaz ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı...
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Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Macaristan’ın Kayseri Fahri
Konsolosu Osman Şahbaz ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı da
eşlik etti.
Daha önce Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu olarak Kayseri’yi sık sık ziyaret ettiklerini
belirten Gabor Kiss, Ankara Büyükelçisi olarak atandıktan sonra da ilk resmi ziyaretlerini
Kayseri’ye gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Macaristan’da yapılan seçimler sonucunda iktidarın güven tazelediğini ifade eden Büyükelçi
Kiss, “Macaristan’ın gelişmesi noktasında önümüzdeki dönemde de yapılan çalışmalar
aralıksız olarak sürecek. AB’nin beklentilerinin üzerinde bir büyüme oranını yakaladık.
Yatırımlara aralıksız devam ediyoruz ve ihracatımız ülkemiz ekonomisinin lokomotifi
konumunda bulunuyor. Ülkemizde Türk yatırımcıların sayısının artması arzu ediyoruz ve
Türk firmalarıyla ortaklıklar kurulmasını istiyoruz” dedi.
Büyükelçi Kiss’in ardından konuşan Başkan Hiçyılmaz ise Macar konukları Kayseri’de ve
Kayseri Ticaret Odası’nda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Sizleri
gördüğümüzde kardeşimizi görmüş gibi seviniyoruz. Aramızda kardeşlik bağı bulunmaktadır.
Bu bağı düşündüğümüzde daha çok birbirimize yaklaşmalı ve daha çok ticaret yapmalıyız”
diye konuştu.
Çok sayıda yabancı heyetin ziyaretlerine geldiğini ifade eden Hiçyılmaz, “Macaristan’a karşı
ayrı bir bağımız bulunmaktadır. Kardeşliğimizin pekişmesi ve ticaretimizin artması
bakımından karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak önemlidir. Macaristan ile Kayseri
arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında bizlere yardımcı olan Macaristan’ın Kayseri
Fahri Konsolosu Osman Şahbaz beye de ayrıca teşekkür ediyorum. Her ülke ihracatı artırmak
için çalışmaktadır. Biz de Kayseri olarak, ülkemizin 2023 yılı hedefi olan 500 milyar dolarlık
ihracat hedefine nasıl katkı yapabilirizin gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin AB’ye üye olmak isteyen bir ülke olduğunu kaydeden Başkan Hiçyılmaz,
“Macaristan’ın AB üyelimiz konusunda bize verdiği destekten dolayı memnuniyet duyuyoruz.
Ülkelerimiz arasında tarihten gelen köklü ilişkilerimiz var. Kardeş şehir olan Miskolc’un
Ticaret ve sanayi Odası ile Kardeşlik ilişkimizi geliştirmek için heyetler temasta bulundu.
Macaristan’daki temaslara Başkan Yardımcımız Celal Hasnalçacı katılmışlardır” dedi.
Her iki ülkenin karşılıklı menfaatleri için çalışmak istediklerini vurgulayan Hiçyılmaz,
“Kayseri’nin geçen yıl yakaladığı ihracat rakamı 1,8 milyar dolar civarındadır. Bu rakamı 7
milyar dolar olan 2023 hedefine ulaştırabilmek ve üyelerimize ihracatı özendirmek adına
eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. 900 civarında olan ihracat yapan firmamız bulunmakta.
Bunların daha fazla ihracat yapabilmesi bakımından Erbil’de ticaret ofisi açıyoruz. Bu sayede
ihracatımızı artacağını düşünüyoruz. Kayseri ile Macaristan arasındaki ticaretin gelişmesi
adına da böyle bir girişimde bulunulabilir. Macaristan’ın Ticaret Ataşeliği, Kayseri ile ilgili
bir çalışma yapabilir” ifadelerini kullandı.
Başkan Hiçyılmaz’ın önerisini olumlu baktıklarını ve değerlendireceklerini ifade eden
Büyükelçi Gabor Kiss, “KOBİ’lerin desteklenmesi ve ülkemizin doğusundaki bölgelerin
gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Biz Macar firmalarına iş imkanları bulmak ve aktif Türk
sermayesinin Macaristan’a çekilmesi arzusundayız” diye konuştu.
Karşılıklı ilişkilerin nasıl geliştirileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyaret,
heyetlerin karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9431.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

İş Yerinde Kafasından Vurulmuş Halde
Bulunan Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri’de bir kişi, iş yerinde kafasından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.Edinilen bilgiye
göre Melikgazi ilçesine bağlı Sivas Caddesi’nde bir sigorta şirketinden silah sesi geldiğini
duyan vatandaşlar, polis ve 112 ekiplerine haber verdi....
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Kayseri’de bir kişi, iş yerinde kafasından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Sivas Caddesi’nde bir sigorta şirketinden silah
sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kafasından tabanca ile
vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan M.Y., sağlık ekipleri tarafından Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde,
olay yerinde bir adet 7,65 mm tabanca bulundu.
Yetkililer, M.Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9432.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Abdullah Gül Üniversitesi Sporcularına Başarı
Ödülü
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin spor ve
sporcunun dostu olduğunu gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler tescil ettiğini
söyledi.Şehrin muhtelif semtlerinde 24 sosyal ve spor tesisi, 45 mahallesinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin spor ve
sporcunun dostu olduğunu gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetler tescil ettiğini söyledi.
Şehrin muhtelif semtlerinde 24 sosyal ve spor tesisi, 45 mahallesinde açık alan fitnes aletleri,
67 parkta basketbol sahası ve voleybol sahası bulunduğunu ayrıca 12 okula spor salonu inşa

ettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, spor tesislerine yatırım ve hizmetler
sonrası yerel sporcuların ve kulüplerinde belirgin bir yükseliş gözlendiğini kaydetti.
Belediye yatırımları ile sporun herkes tarafından yapılmasına imkân tanındığını profesyonel
sporcuların da daha etkin ve verimli çalışmasına imkân tanındığını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklama da bulundu:
“Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sporun geniş kitlelerce yapılması için yatırım ve
hizmetler sunduk. Sonuçta da bunu başardığımıza inanıyorum. Hergün sabahın erken
saatlerinde parklarda, açık alan fitnes aletlerinde spor yapanları görüyorum. Ancak bir de
profesyonel spor yapanlar var ki bunlarda bizim yerel zenginliğimizdir. Bu açıdan gerek ferdi
gerek ise kulüplerde spor yapan ve başarı elde edenleri ödüllendirmek istedik. Çünkü bu
ödüllendirme hem sporculara şevk verecek hem de gençleri teşvik edecektir. Bu amaç ile
Meclisimizce karar aldık. Bu karar doğrultusunda ilk ödülü Abdullah Gül Üniversitesi
Gençlik ve Spor Derneği Kulübü sporculara verilecektir. Özellikle yurt içi ve yurt dışı
başarıları ödüllendirilecektir. Meclisimizin almış olduğu bu karardan dolayı Meclis Üyelerine
teşekkür ediyorum. Sonuçta Kayserimizde spor yapanlar teşvik edildiği gibi anadolu sporu da
ödüllendirilmiş olacaktır “
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9433.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri İnşaat İşçileri Ve Taşeronları Derneği
Kayseri İnşaat İşçileri Ve Taşeronları Dernek Başkanı Ali Kavaklıoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Hamit Yılmaz, Gazi Kanat, Nuri Pamuk, Ekrem Çimen ve Davut Pür, Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret...
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Kayseri İnşaat İşçileri Ve Taşeronları Dernek Başkanı Ali Kavaklıoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Hamit Yılmaz, Gazi Kanat, Nuri Pamuk, Ekrem Çimen ve Davut Pür, Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek 2014 Mart ayında
kurulan dernekleri ile ilgili bilgiler vererek ortak projeler çalışmalarını değerlendirdiler
Kentsel Dönüşüm ile Kayseri inşaat sektörü
Kayseri İnşaat İşçileri Ve Taşeronları Dernek Başkanı Ali Kavaklıoğlu “Kayseri son 20 yıldır
adeta yeniden kuruluyor gibi. Şehir bir baştan diğer başa tamamen gelişiyor ve yeniden
yapılanıyor. 20 yıl önce olmayan mahalleler bugün en prestijli semtler olmaktadır. Kentsel
Dönüşüm projsesini 15 yıl önce başlatan Kayseri belediyeleri ile Kayseri de çok katlı,
modern, sağlıklı ve sosyal donatılı bloklar ile adeta örnek oluşturmaktadır. Belediye
yatırımları ile Kayserimiz hem ekonomik gelişme sağlamış hem de şehircilik alanında büyük
ilerleme kaydetmiştir. Kayseri bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar
dayanışma içerisinde çalışmaktadır. Kazanan Kayseri ve Kayserililer olmaktadır” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’da ise yaptığı açıklamada, “Melikgazi
Belediyesi olarak inşaat sektörüne büyük önem veriyoruz. Özelikle her sektörde olduğunu

gibi inşaat işçiliğinde de kalifiyeli eleman yetişmesini istiyoruz. Bu amaç ile Yapı sanat okulu
ile işbirliği yaparak her yıl fayans döşemeciliği, demir ve kalıpçılık, su ve elektrik tesisatçılığı
gibi inşaat sektörüne özel meslekler için kurslar açtık. Bu tür kursları önemsiyor ve açılması
için her türlü imkânı seferber ediyoruz. Şimdi de Koramaz Yüksek Okulu bünyesinde tarihi
yapıların restorasyonu, ağaç oymacığı, taş ustası gibi meslekler için eğitim sahaları açıyoruz.
Bu bizim inşaat sektörüne verdiğimiz önemi göstermektedir “dedi.
Kayseri İnşaat İşçileri ve Taşeronları Dernek yönetimi ile her zaman diyalog ve
dayanışmasında içerisinde çalışacaklarını ve bu ziyaret vesilesi ile Oda Üyelerine ve
yönetimine teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Meslek Edindirme
Kursları içerisinde ısı yalıtım, boya ustalığı, cam işleme gibi kurslar açacaklarını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9434.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Mali Müşavirler Ruhsatlarını Aldı
Zorlu bir eğitim sürecinin ardından mesleki yeterlilik sınavında başarı göstererek ruhsat
almaya hak kazanan 14 mali müşavire düzenlenen törenle ruhsatları verildi.Kayseri Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası hizmet binasında düzenlenen...
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Zorlu bir eğitim sürecinin ardından mesleki yeterlilik sınavında başarı göstererek ruhsat
almaya hak kazanan 14 mali müşavire düzenlenen törenle ruhsatları verildi.Kayseri Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası hizmet binasında düzenlenen törende, çiçeği burnunda
mali müşavirlerin heyecanına aileleri ile Oda Yönetim Kurulu üyeleri de ortak oldu.Törende
konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy her dönem
saygın, başarılı mali müşavirlerin yetiştiğine dikkat çekerek ruhsat alan mali müşavirleri
başarılarından ve bu zorlu süreçteki azimlerinden dolayı tebrik etti. Muhasebe mesleğinin
dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişime, dönüşüme uğradığını belirten Başkan Özsoy,
2015 yılında staja başlangıç sınavlarında İngilizce dersi zorunluluğunun getirileceği bilgisini
verdi ve tüm meslektaşlarının kendilerini iyi derecede yetiştirmelerini, günün koşullarına göre
kendilerini hazırlamalarını istedi. Odanın eğitim seminerlerinin hız kesmeden devam
edeceğini de belirten Özsoy, meslekte eğitimin sürekliliğini vurguladı ve yeni Oda hizmet
binasının yakın zamanda inşaatının bitirilerek hizmete gireceğini, eğitim faaliyetlerinin daha
rahat fiziki şartlarda, kendi dersliklerinde ve salonlarında gerçekleştirileceğini belirtti.Kayseri
serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyeleri de ruhsatlarını alan
meslektaşlarına meslek hayatında başarı dileklerinde bulundular ve konuşmaların ardından 14
mali müşavir meslek ruhsatlarını törenle aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9435.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayserispor, Giresunspor Maçının
Hazırlıklarına Başladı
Kayserispor,
deplasmanda
oynayacağı
Giresunspor
maçının
hazırlıklarına
başladı.Kayserispor, Kadir Has Tesisleri’ndeki antrenmana düz koşu ile başladı. Takım
ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada top kontrolü ve pas çalışması...
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Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kayserispor, Kadir Has Tesisleri’ndeki antrenmana düz koşu ile başladı. Takım ısınma
hareketlerinin ardından yarı sahada top kontrolü ve pas çalışması yaptı. Yaklaşık iki saat
kadar süren antrenmanda başta Bobo, Nobre, Mehmet Eren olmak üzere, takım oyuncularının
morallerinin yerinde olması teknik heyeti sevindirdi.
Antrenmanı Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma da takip etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9436.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kentsel Dönüşüm Projesi İle Melikgazi
Yenileniyor
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince 15 yıl önce başlatılan
kentsel Dönüşüm Projesi ile Melikgazi İlçesinin adeta yenilendiğini ve bu süreçin devam
ettiğini söyledi.Ferdi Tapu Çalışması ile başlanılan...
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Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince 15 yıl önce başlatılan
kentsel Dönüşüm Projesi ile Melikgazi İlçesinin adeta yenilendiğini ve bu süreçin devam
ettiğini söyledi.
Ferdi Tapu Çalışması ile başlanılan ve Gecekondu Önleme Bölgesi ile devam eden çalışma ile
şu anda 32 mahallede Kentsel Dönüşümün başarı ile gerçekleştirildiğini belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, Gültepe, Yıldırımbeyazıt, Köşk, Keykubat, Osmankavuncu ve

Melikgazi Mahallelerin buna en iyi örnek oluşturduğunu ayrıca mahallelere sosyal, kültürel,
sportif tesisler kazandırıldığını kaydetti.
Melikgazi belediyesinde Kentsel Dönüşümün bireylerin daha güzel, sağlıklı ve modern
evlerde oturmaları ve parkları, spor alanları, çocuk oyun alanları, Pazar yerleri gibi şehir
donatıları olan bir mahallede yaşamaları için gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Melikgazi her geçen gün planlı ve sağlıklı bir şehirleşme ile büyüyor ve gelişiyor.
Gecekondu mahalleri kentsel dönüşüm ile modern ve sağlıklı mekânlar oluşturduk. 15 yıldır
gecekondu yapılmayan bir şehiriz. Melikgazi yenileniyor ancak tarihi mekânları koruyarak,
çevresi ve doğasını bütünleştirerek yenileniyor. Melikgazi de yenilenen sadece evler ve
binalar değil aynı zamanda bu mekânlarda yaşayan bireylerin, ailelerin ve toplumun sosyal ve
kültürel yaşamı da değişiyor ve gelişiyor. Geliştikçe ihtiyaçlar değişiyor ve yaşam standardı
yükseliyor. Melikgazililer Belediyemizden spor merkezleri, sanat galerileri ve yüzme
havuzları istiyor ki buda belediye hizmetlerin hangi noktada olduğunun açık bir ifadesidir.
Kentsel dönüşüm ile gelirlerde artış olmuş ve yaşam biçimleri yenilenmiştir. Örnek olarak
Melikgazi de el araba ve at arabası yoktur. Çünkü bunlara ihtiyaç yoktur. Tüm bunlar Kentsel
Dönüşüm çalışmasının bir sonucudur”
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm çalışmasının Küçükali, Küçükmustafa,
Anbar ve Battalgazi gibi 12 ayrı semtte devam ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9437.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

"kayseri Dönüşümü 20 Yıl Önce Başlattı"
İstanbul-Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler’de uygulanan kentsel dönüşümle
ilgili bir brifing verdi. Brifing sonrası Kayseri ile ilgili düşüncelerini açıklayan Göksu,
Kayseri’de dönüşümün 20 yıl önce başlatıldığını...
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İstanbul-Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler’de uygulanan kentsel dönüşümle
ilgili bir brifing verdi. Brifing sonrası Kayseri ile ilgili düşüncelerini açıklayan Göksu,
Kayseri’de dönüşümün 20 yıl önce başlatıldığını ve devam ettiğini söyledi.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda
verdiği kentsel dönüşüm brifingini Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yanı sıra ilçe
belediye başkanları da takip etti. Göksu, Esenler’de uyguladıkları kentsel dönüşümle ilgili
detaylı bilgiler verdi.
Brifing sonrası Kayseri hakkındaki düşüncelerini dile getiren Göksu, "Kayseri hepimizin
hafızasında simgesel değerlerle hatırlanıyor. Yerel değişimi, her geldiğimde çok farklı bir
şekilde görüyorum. Bunun için özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve belediye
başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Her geldiğimde şehrin hem mekânsal olarak hem de
sosyal ve kültürel anlamda değiştiğini görüyorum. Bir şehirde değişimi hissetmek ve

hissettirmek çok önemli. Normalde günübirlik mekanda değişimi hissedemeyebilirsiniz; ama
değişimi en fazla dışardan gelen hissedebilir. Ben bunu her geldiğimde hissediyorum. Kayseri
aslında dönüşümünü 20 yıldır yapıyor. Yeni yeni dönüşüm projeleri farklı heyecanlar
yaratabilir ama Kayseri dönüşümünü zaten 20 yıl önce başlattı ve devam ediyor" dedi.
Esenler Belediye Başkanı Göksu, Kayseri ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ile de görüştü. Görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret sırasında karşılıklı hediyeler
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9438.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Hayat Boyu Eğitimin Markası
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi bu eğitim yılında da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. KAYMEK’te farklı
branşlarda eğitim alan kursiyer sayısı 5 bini aştı.Hayat...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi bu eğitim yılında da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. KAYMEK’te farklı
branşlarda eğitim alan kursiyer sayısı 5 bini aştı.
Hayat boyu eğitimin Kayseri’deki en önemli kurumlarından birisi olan ve bir marka haline
gelen KAYMEK, 14 merkezde binlerce vatandaşa kurs hizmeti veriyor. Büyükşehir
Belediyesi’nin sosyal sorumluluk alanındaki örnek projelerinden biri olan KAYMEK, başta
hanımlar olmak üzere vatandaşlardan büyük ilgisini görüyor.
Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve sosyal alanlarda Türkiye’ye örnek çalışmalar
yapmaya devam ettiklerini söyledi. Örnek çalışmalardan biri olan ve bir marka haline gelen
KAYMEK’in yine güzel çalışmalarla sezonu açtığını belirten Tuzcuoğlu, "Gördüğümüz ilgi
bizi çok memnun ediyor. Geçtiğimiz yıllara oranla kursiyer sayımızda artış var. KAYMEK
çalışmaları konusunda danışmanlık hizmeti verdiğimiz Türkiye’nin birçok iline göre
Kayserililerin gösterdiği teveccüh bizim sorumluluğumuzu ve gayretlerimizi artırıyor.
KAYMEK tek bir alanda değil birçok alanda hizmet veriyor. Hem meslek edindirmeler, hem
geleneksel ve modern sanatlarla ilgili çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetleriyle büyük bir
boşluğu doldurduğumuzu biliyoruz. Şu an kursiyer sayısında 5 bini aşmış durumdayız.
Yaptığımız seminer, sergi, konferans ve diğer eğitici faaliyetlerle bir yılda yaklaşık 100 bin
kişiye hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Hemşehrilerimizin hem günlük hayatlarını
değerlendirmeleri, hem sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmaları, hem de aile hayatı
içinde daha huzurlu olmalarına buradaki çalışmaların katkıda bulunuyor olması bizim
açımızdan memnuniyet verici" diye konuştu.
KAYMEK Müdiresi Mürşide Gonca Aslan da, her yıl olduğu gibi bu yıl da KAYMEK
kurslarına olağanüstü bir başvuru olduğunu belirterek, "Yeni dönemde imkanlarımızı artırarak

daha çok insana hizmet vermeye başladık. Bu yıl açtığımız Belsin ile birlikte 14 şubede 60
farklı branşta hizmet veriyoruz" dedi.
Kursiyerler ise KAYMEK kurslarını herkese tavsiye ettiklerini belirterek, kursların ücretsiz
olmasının büyük avantaj olduğunu söylediler. Kursları çok verimli ve yararlı bulduklarını dile
getiren kursiyerler de bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’ye teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9439.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Yikob’tan 5 Sektörde 112 Milyon Tl Tutarında
49 Adet Kamu Yatırımı
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca
(YİKOB) 5 hizmet sektöründe 112 Milyon TL tutarında 49 kamu yatırımı çalışmalarının
sürdürdüğünü belirtti.Vali Düzgün, yaptığı açıklamada,...
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca
(YİKOB) 5 hizmet sektöründe 112 Milyon TL tutarında 49 kamu yatırımı çalışmalarının
sürdürdüğünü belirtti.
Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, 6360 sayılı kanun kapsamında Büyükşehir Belediyelerinin
bulunduğu illerde İl Özel İdareleri’nin kapatılarak yerine Valiye bağlı olarak YİKOB’un
kurulduğunu hatırlattı.
Kayseri YİKOB’un da idari ve teknik personeli ile birlikte kamu yatırımları için çalıştığını ve
kanunda tanımlı görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında etkin bir şekilde hizmet vermeye
devam ettiğini kaydeden Vali Düzgün, yürütmekte olduğu 49 kamu yatırımında çalışmaların
hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.
49 kamu yatırımından 39’unun eğitim sektörüne ait olduğunu dile getiren Vali Düzgün,
“Sarız, Yahyalı, Kocasinan, Melikgazi, İncesu, Yeşilhisar, Felahiye ve Hacılar ilçemizde okul
yapımları devam etmektedir. Ayrıca, yavrularımızın çok daha sağlıklı ve nitelikli eğitim
görebilmeleri amacıyla ihtiyaç tespit edilen bölgelerde pansiyon ve spor salonu yapım işlerini
de ihale ettik” diye konuştu.
Vali Düzgün, sağlık sektöründeki kamu yatırımları kapsamında Mimarsinan ve Belsin
Mahalleleri ile Merkez 112 Acil Sağlık İstasyonu yapımı çalışmalarının devam ettiğini
belirtti.
- MODERN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
Vali Düzgün, Kayseri için özel önem verdikleri sağlık, polis, jandarma ve afet gibi acil
çağrıları tek merkezde toplayacak “112 Acil Çağrı Merkezi”nin yapımının ihalesinin de
gerçekleştirildiğini ifade etti.

Teknolojinin tüm imkânları ile donatılacak 112 Acil Çağrı Merkezi’nin üç temel amacı
bulunduğunu dile getirerek, bunları “Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda
vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri, ilgili kurumların tek
merkezde işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaları ve acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç
duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmaları” olarak açıklayan Vali
Düzgün, teknolojinin tüm imkânları ile donatılacak merkezin 2016 yılı sonunda hizmet
vermeye başlayacağını söyledi.
49 kamu projesinden 4’ünün İçişleri Bakanlığı’na, 2’sinin Sosyal Hizmetlere ve 1’inin ise
Orman ve Su İşlerine ait projeler olduğunu kaydeden Vali Düzgün, 49 adet projeden 24’ünün
yılsonuna, 20’sinin 2015 yılında, diğer 5 projenin ise 2016 yılında tamamlanmasının
planlandığını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9440.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri’den Yola Çıkan “kayseri Şeker Aşure
Kervanı” Sivas Şarkışla’ya Kadar Ulaştı
Kayseri Şeker tarafından geleneksel olarak Muharrem ayının 9-10.11 ve 12 nci günleri
düzenlenen aşure ikramı etkinliği, Kayseri Bürüngüz camiinde vatandaşa aşure ikramı
yapılarak başladı ve aşure kervanı Sivas Şarkışla’da sona erdi.Aşure...
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Kayseri Şeker tarafından geleneksel olarak Muharrem ayının 9-10.11 ve 12 nci günleri
düzenlenen aşure ikramı etkinliği, Kayseri Bürüngüz camiinde vatandaşa aşure ikramı
yapılarak başladı ve aşure kervanı Sivas Şarkışla’da sona erdi.
Aşure etkinliği finalinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay; Dini ve Milli adetlerimizden olup toplumun kaynaşmasına vesile olan aşure
tatlısında en çok şeker kullanıldığından dolayı son zamanlarda Türk halkının damak tadındaki
şeker dışında tatlandırıcılarla yapılan tatlılara vatandaşın ilgisi azalınca hem kültürümüzün
yaşatılması hem de Şeker Pancarı şekerinin tanıtılmasına katkı sağlamak için aşure günleri
düzenlendiğini belirtti.
Kayseri Şeker tarafından yapılan aşure tatlısına bu sene ayrı bir rayiha vermesi bakımından
haşlanıp rendelenerek aşure içerisine katılan şeker pancarı sayesinde Kayseri Şeker aşuresi
vatandaşlardan büyük beğeni topladı.
Kayseri Şeker’in üç araçtan oluşan gezici Aşure kervanı, Pazar günü Kayseri merkezinde
Bürüngüz cami çevresine kurduğu iki ayrı stantta başlattığı yolculuğa, Develi, Yeşilhisar,
Bünyan, Gemerek ve Pınarbaşı güzergahında devam ederek finali ise Şarkışla’da yaptı.
Kayseri Şeker gezici Aşure kervanında dört günde 50 bin kişilik aşure için 300 kilo nohut,
300 kilo fasulye,3 00 kilo yarma, 150 kilo üzüm, 150 kilo fındık, 150 kilo fıstık, 150 kilo
ceviz, 100 kilo incir, 200 kilo şeker, 100 kilo şeker pancarı kullanıldığı belirtildi.

Kayseri Şeker aşure günlerinin son gününde Pınarbaşı İlçesinde Belediye Başkanı Dursun
Ataş’ı makamında ziyaret ve Belediye personeline aşure ikramı ile başlanılan etkinlik
Dedeman Parkında Pınarbaşı halkına öğle namazı sonrasında aşure dağıtımı ile sona erdi.
Kayseri Şeker 2014 yılı aşure etkinliğinin finali ise Şarkışla’da yapıldı. Şarkışla İlçesinde
Kaymakam Davut Gül ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’u makamında ziyaret eden
Kayseri Şeker heyeti daha sonra Hükümet konağı önünde Kaymakam Davut Gül ile birlikte
aşure dağıtımı yaptılar.Şarkışla Kaymakam Davut Gül ziyaretten ve etkinlikten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Gül, "Kayseri Şeker sadece Kayseri’de değil, bölgeye ciddi anlamda
katkısı olan bir kuruluş, burada görüyoruz pancar ekilen yerlerde ciddi bir hareketlilik var.
Gemerek öyle, Ulaş öyle bura böyle, pancar ekilmeyen yerlerde adeta ay başında memur
maaşlarını bekliyorlar. Bu anlamda Yozgat’ta, Kayseri’de ve Sivas’ta da görüyoruz, Kayseri
Şekerin bu üç ilimizde de ekonomiye katkısı çok fazla." diyerek çiftçilerin Kayseri Şekerdeki
yeniliklerden etkilenerek kendilerini geliştirmede öncülük yaptığını belirtti.Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’da Şarkışla Kaymakamı Davut Gül ve
Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’a Kayseri Şeker’in çalışmaları hakkında bilgi verdi ve
kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.Kayseri Şeker aşure kervanının finalinde;
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Başkan Vekili
Avni Hokka Ömeroğlu, Üyelerden Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu üyelerinden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş,
Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri
Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İsmail
Yücer ve diğer yöneticilerin de hazır bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9441.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

İki Otomobil Çarpıştı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.Edinilen bilgiye göre Yeşil
mahalle Erkilet bulvarı üzerinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 07 YLS 08 plakalı otomobil
ile 46 FP 784 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.Edinilen bilgiye göre Yeşil
mahalle Erkilet bulvarı üzerinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 07 YLS 08 plakalı otomobil
ile 46 FP 784 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil orta refüje çıktı.
Kazada yaralanan olmazken iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.Olay ile ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9442.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Balkondan Evine Girdiği Kadını 13 Yerinden
Bıçaklayıp Öldürdü
Kayseri’de 2 çocuk annesi bir kadının, balkondan eve giren bir şahıs tarafından 13 yerinden
bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi’nde meydana gelen
olayda, eve balkondan giren bir kişinin 37 yaşındaki...
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Kayseri’de 2 çocuk annesi bir kadının, balkondan eve giren bir şahıs tarafından 13 yerinden
bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi’nde meydana gelen olayda, eve balkondan giren bir
kişinin 37 yaşındaki Firdevs V.’yi 13 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine
polis ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Firdevs V.’nin olay yerinde
hayatını kaybettiği belirlenirken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
2 çocuk annesi kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9443.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’da,
Bursaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında evinde
oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde, teknik direktör
Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri...
06 Kasım 2014 Perşembe 09:36
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında evinde
oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma
hareketleri ile başladı. Kayseri ekibi ardından kondisyona dayalı bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanda konuşan Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent
Korkmaz, "Önümüzde Bursaspor maçı var. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz takım
halinde oynadığımız zaman çok iyi işler yaptığımızı biliyoruz. Bunu gösterdik. Güzel, keyifli
bir maç olacaktır. Çünkü Bursaspor hem oyuncu olarak hem de takım olarak beğendiğim bir
ekip. Biz de iyi oynuyoruz. İyi oyuncularımız var. Oyuna sonradan giren oyuncularımız çok

iyi işler yapıyor. Dolayısıyla hafta sonu güzel maç olacak ama kendi evimizde kazanmamız
gerekir" diye konuştu.
Korkmaz, Kayserili tarafarların maçlara ilgi göstermemesi ile ilgili olarak ise, "Şehrin 1
milyon nüfusu olup da bunun yüzde biri maça gelemiyorsa diyecek bir şeyim yok. Maça gelen
taraftara teşekkür ediyorum ama kendi evimizde maalesef taraftar baskısını yapamıyoruz. Bu
taraftar baskısına kesinlikle ihtiyacımız var. Taraftar birçok şeye saha içinde etkendir. Hakemi
de, rakibi de etkileyebilir. Dolayısıyla bunu görmemiz gerekir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9444.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Muhtarlardan Yahyalı Belediye Başkanı’na
Ziyaret
Kayseri’nin Yahyalı İlçesine bağlı Mahalle Muhtarları, Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk’ü makamında ziyaret etti.Yahyalı İlçesi’ne bağlı mahallelerde görev yapan
muhtarların sıkıntılarını dinleyen Esat Öztürk, 6 mahalle...
06 Kasım 2014 Perşembe 12:37
Kayseri’nin Yahyalı İlçesine bağlı Mahalle Muhtarları, Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk’ü makamında ziyaret etti.Yahyalı İlçesi’ne bağlı mahallelerde görev yapan
muhtarların sıkıntılarını dinleyen Esat Öztürk, 6 mahalle muhtarı ile makamında toplantı
gerçekleştirdi. Muhtarlar ile sık sık bir araya geldiklerini söyleyen Yahyalı Belediye Başkanı
Esat Öztürk, en son 41 mahalle muhtar ile toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.Muhtarların
şikayetten ziyade, teşekkürleri de olduğunu söyleyen, Öztürk, "Şikayetlerden ziyade
yaptığımız hizmetlere karşılık teşekkürlerde geldi. Yaptıklarımızı konuştuk. Yapacaklarımızı
konuştuk. Muhtarlarımızla istişare halindeyiz her zaman. Bizim mahallemizde neden meclis
üyesi yok gibi sorularda aldık bazen. Eğer 41 tane meclis üyemiz olsaydı bütün
muhtarlarımızı üye yapardık. Muhtarlarımız zaten bizim meclis üyelerimiz. El birliği
yapıyoruz muhtarlarımızla. Onlarda seçilmiş insanlar tabi ki. Fahri meclis üyelerimiz onlar.
Muhtarlarımızla Kafa kafaya vererek güzel işlere imza atıyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9445.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

13 Yerinden Bıçaklanarak Öldürülen Kadının
Kocası Zanlı Olarak Aranıyor
Kayseri’de 13 yerinden bıçaklanarak öldürülen 37 yaşındaki F.V.’nin katil zanlısı olarak,
boşanmak üzere olduğu kocasının arandığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki F.V.,
dün gece saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı...
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Kayseri’de 13 yerinden bıçaklanarak öldürülen 37 yaşındaki F.V.’nin katil zanlısı olarak,
boşanmak üzere olduğu kocasının arandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki F.V., dün gece saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi
Çakmak Mahallesi’ndeki evinde 13 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadının,
boşanmak üzere olduğu kocası F.V. tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran polis,
zanlı F.V.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9446.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Bünyan Belediyesinde Öğrencilere Yardımcı
Kitap Desteği
Bünyan Belediyesi ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün imzaladığı ‘Okullar Hayat
Olsun’ projesi kapsamında 2000 Ortaöğretim öğrencisine yardımcı kitap dağıtıldı.Bünyan
Belediyesi ile Bünyan İlçe Eğitim Müdürlüğü’nün...
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Bünyan Belediyesi ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün imzaladığı ‘Okullar Hayat
Olsun’ projesi kapsamında 2000 Ortaöğretim öğrencisine yardımcı kitap dağıtıldı.Bünyan
Belediyesi ile Bünyan İlçe Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa imzaladıkları ‘Okullar Hayat
Olsun’ projesi kapsamında Bünyan Belediyesi 20 okulda 224 grupta toplam 2000 Ortaöğretim
öğrencisine okula yardımcı ek kitap dağıttı. Yeni Mahalle Ortaöğretim Okulu ile birlikte aynı
gün içerisinde diğer 14 okulda daha yardımcı kitap dağıtımı yapıldı.Kitap dağıtım töreninde
konuşan Bünyan İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfı Kotan “ Bu kursları yaparken
öğrencilerimizin bir takım doküman ve materyallere ihtiyacı olduğunu değerlendiriyorduk. Bu
açıdan İlçe Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediye başkanlığımız velilerimize ve öğrencilerimize
destek amaçlı bugünkü dokümanları dağıtma işlemini gerçekleştiriyorlar. Ben bu konuda sarf
ettiği çalışmalardan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.Bünyan Belediye
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu “ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir çalışma sergiledik. Bu
sadece ve sadece gelecekte cihan hakimiyeti amaçlı büyük milletimizin tohumlarının atıldığı
yeni Osmanlı misyonunun tamamlandığı bu milletin öz evlatları tarafından sağlanacak ve
getirilecek adaletin sizler tarafından yapılacağını hepimiz biliyoruz. Sözlerim biraz
anlaşılamayabilir. Belki ufuklu dünyamızda bu sizlere uzun görülebilir” dedi.Gülcüoğlu “
Değerli arkadaşlar ülkemizin dört bir yanına baktığımızda dünya coğrafyasına baktığımızda
her taraf ateşten bir gömlek, her taraf kan gölü adeta. 400 sene bir tane silah patlamadan
Filistin’i yöneten ecdadımız orayı terk ettiğinden beri kan ve göz yaşının eksik olmadığı
günler yaşıyor. Bu nedenledir ki burada sizler kendinizi ilim, bilim ve teknoloji olarak
yetiştirirken maddi ve manevi iklimde de kendinizi yetiştirecek bütün dünyaya inşallah bu
büyük milletin varlığını göstereceksiniz. Bunun yolu okumak ve çalışmaktan geçiyor” diye
konuştu.

Bünyan İlçe Eğitim Müdürü Kadir Özbay “ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bizler sizler için
varız. Bu makamlarda ve bu mevkilerde bulunma amacımız sizlersiniz. Bakanlığımızın
uygulamış olduğu yaygın ve örgün öğrenime devam eden öğrencilerimize yönelik ‘Okullar
hayat olsun ‘ projesi çerçevesinde sayın belediye başkanımız ile bir protokol imzaladık. Sayın
belediye başkanımız her projede olduğu gibi bu projede de destek verdi” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9447.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Muharrem Ayında Aşure İkramı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Hacı Bektaş-ı Veli Derneği ve Vakfı’nın
Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği aşure ikramına katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Başkanı...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Hacı Bektaş-ı Veli Derneği ve Vakfı’nın
Muharrem Ayı nedeniyle düzenlediği aşure ikramına katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Başkanı Feyzullah Keskin ve Dernek
Başkanı Sadık Genç tarafından karşılandı. Başkan Özhaseki bir süre dernek, vakıf yöneticileri
ve davetlilerle sohbet etti.Vakıf ve Dernek tarafından düzenlenen etkinlikte aşure ikramının
yanı sıra dualar edilerek, mersiyeler söylendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9448.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Melikgazi Sağlık Vakfı’ndan Türkiye’ye Örnek
Olacak Misafirhane
Melikgazi Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Türkiye’de ilk olan Anne
Evi projesi ile, çocuklarını Kayseri’de tedavi ettiren annelerin rahat bir ortama kavuşacağını
söyledi.“Melikgazi Sağlık Vakfı yılar önce belediye...
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Melikgazi Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Türkiye’de ilk olan Anne
Evi projesi ile, çocuklarını Kayseri’de tedavi ettiren annelerin rahat bir ortama kavuşacağını
söyledi.
“Melikgazi Sağlık Vakfı yılar önce belediye işbirliği ile kurulmuş bir vakıf” diyen Hasyüncü,
“Kayseri’de sosyal güvencesi olmayan dar gelirli insanların, tedavi, doğum ve ameliyat gibi
ihtiyaçlarını karşılar. Türkiye’de ilk defa 2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz 150 yatak
kapasiteli misafirhane var. Onkoloji bölümünde tedavi gören hastaların yakınları var” dedi.
Hasyüncü, “ Biz Türkiye’de ilk defa bu misafirhaneyi açtık. Kendi aracımız misafir hane
getiriyor. Üç öğün yemeklerini ve diğer ihtiyaçlarını, çocuk bezi, çocuk maması, terlik pijama
gibi bir çok ihtiyaçlarını vakıf bünyesinde karşılıyoruz. Hayırseverler adına dua alıyoruz.
Malatya, Kahramanmaraş ve Sivas’a örnek oldu. Gönlümüz istiyor ki Türkiye’de birçok
bölgeye bu açılsın” diyerek şu şekilde konuştu:
“OSB ve Vakıf olarak üniversite ile iyi ilişkiler içindeyiz. Üniversite’de doğan yeni doğan
bölümünde bulunan çocukların annelerinin çocuklarını emzirmek için gittiklerinde zaman
geçirecekleri mekan yok. Bunlar da hasta yakınları gibi hastane koridorlarında ağaç altında
günlerini geçiriyorlar. Yine bir hayırseverimiz, Çocuk Hastanesi’nin yanına anne evi binasını
yaptı. Vakıf olarak yine herhangi bir ücret almadan annelerin rahat bir ortamda
oturabilecekleri, istirahat edebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Mimar arkadaşı gönderdik
eksiklikleri tespit ediyor. Bu da Türkiye’de ilk olan projelerimizden biri olacak.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9449.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Esnaf Sicil Müdürlüğü’nde Ekim Ayında 207
Yeni Kayıt İşlemi Yapıldı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, 1-31 Ekim
tarihleri arasında 207 yeni kayıt işlemi yapıldığını bildirdi.KESOB Başkanı Övüç, "Esnaf
Sicil Müdürlüğümüzde 01 Ekim 2014 - 31 Ekim 2014 tarihleri...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, 1-31 Ekim
tarihleri arasında 207 yeni kayıt işlemi yapıldığını bildirdi.
KESOB Başkanı Övüç, "Esnaf Sicil Müdürlüğümüzde 01 Ekim 2014 - 31 Ekim 2014 tarihleri
arasında 207 kayıt, 128 Terk ve 31 adet de Değişiklik işlemi, gerçekleşmiştir" dedi.
Övüç, "Dönem içerisinde açılan işyerlerinden yoğun olarak Ulaştırma Hizmetleri (Yolcu ve
Yük Taşıma), Bakkallık-Bayilik-Büfecilik, Meslek kolunda üye kaydolmuştur. Yine aynı
dönemde, Ulaştırma Hizmetleri Yolcu ve Yük Taşıma), Bakkallık-Bayilik-Büfecilik Meslek
Kolunda Esnafımız işyerini kapatmıştır" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9450.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Siyonist uşakları, Müslümanların mahremine
girdi
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kayseri Sorumlusu Ali Tokluman,
Mavi Marmara davasının takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Dünyaya kan kusturan siyonist
uşakları Müslümanların mahremine girdi" dedi.Tokluman düzenlediği...
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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kayseri Sorumlusu Ali Tokluman,
Mavi Marmara davasının takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Dünyaya kan kusturan siyonist
uşakları Müslümanların mahremine girdi" dedi.
Tokluman düzenlediği basın toplantısında, Mavi Marmara Davası’nı ve İsrail askerlerinin
Mescid-i Aksa’ya yaptığı baskını değerlendirdi. Düzenlenen saldırıyı kınadıklarını söyleyen
Ali Tokluman, "Dünyay kan kusturan siyonis uşakları Müslümanların mahremine girdi.
Uluslararası yönetici zinde güçlerin seyrettiği özellikle halkı Müslüman olan müşrik
krallıkların desteklediği siyonist uşaklar, Kuran-ı Kerim’i ayaklar altına aldılar, yakıp yıktılar.
Miscid-i Aksa’da siyonistlere karşı duran, canıyla ve malıyla mücadele eden kardeşlerimize
dua ediyoruz. Madem yöneticiler birşey yapmıyorlar, nedne Müslümanlar tepki gösterip
ayağa kalkmıyorlar" dedi.
Tokluman ayrıca, "2010 yılının 31 Mayıs’ın da genelde tüm Filistin’in özgürlüğü ile
bağlantılı Gazze’de ki ablukanın kaldırılması için yola çıkan, insanlığın izzet, şeref ve onur
mücadelesini temsil eden Mavi Marmara’nın şehitleri adına, ulusal ve uluslararası ceza
mahkemesinin vermiş olduğu kararda Mavi Marmara’nın siyonist teröristler tarafından gasp
edildiği, öldürmek için yakın mesafeden silahsoz insanlara saldırdığı ve bu saldırının hiçbir
haklı gerekçesinin olmadığını tespit etmiş ve karar vermiştir.Bu kararı temyiz etmeyeceğiz.
Bu haklı davanın takipçisi olacağımızı hiçbir zaman zalimin karşısında geri adım
atmayacağımızı tüm insanlığa ve tüm Müslümanlara ilan ederiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9451.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

"kampüste Caz" Etkinliğine Büyük İlgi
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen ’Kampüste Caz’ etkinliğine
üniversite öğrencileri büyük ilgi gösterdi.Kayseri Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
konserde caz severler bir araya geldi. Konsere üniversite...
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen ’Kampüste Caz’ etkinliğine
üniversite öğrencileri büyük ilgi gösterdi.
Kayseri Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde caz severler bir araya geldi.
Konsere üniversite öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Konserde ünlü Polanyalı CUKUNFT
grubu sahne aldı. 4 kişiden oluşan grupta elektro gitar , davul , klarnet ve trompet müzik
aletleri yer aldı. Orta ve Doğu Avrupa haklarının folklorik ezgileriyle kendi yerel müzikal
geleneklerini özel bir uyumla bir araya getiren müzisyenlerin sonraları Amerika’da klezmer
müziği’nin ilk örneklerini üretmişler. CUKUNFT günümüzde “ Klez Jazz” olarak caz’ın yeni
bir türü olan müziğin özgün topluluklarından biri olarak görülmektedir.
Grup 1 buçuk sat süren konserde caz severler güzel dakikalar geçirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9452.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Bayram Harçlıkları İle Engelleri Kaldırdılar
Tekden Koleji 5’inci sınıf öğrencileri, düzenledikleri ’Bayram Harçlıkları ile Engelleri
Kaldırıyorum’ etkinliği kapsamında topladıkları harçlıklar ile akülü engelli arabası alarak,
8’inci sınıf öğrencisi engelli Aslıhan Arslan’a...
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Tekden Koleji 5’inci sınıf öğrencileri, düzenledikleri ’Bayram Harçlıkları ile Engelleri
Kaldırıyorum’ etkinliği kapsamında topladıkları harçlıklar ile akülü engelli arabası alarak,
8’inci sınıf öğrencisi engelli Aslıhan Arslan’a hediye etti.
Tekden Koleji 5’inci sınıf öğrencileri, örnek bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, düzenledikleri
’Bayram Harçlıkları ile Engelleri Kaldırıyorum’ etkinliği ile bayram harçlıklarını toplayarak,

akülü engelli arabası aldı. Alınan akülü araba, düzenlenen tören ile Sahra-Galip Özsan
İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi Aslıhan Arslan’a hediye etti. Sahra-Galip Özsan
İlköğretim Okulu Seminer Salonu’nda düzenlenen törene, Tekden Eğitim Kurumları İcra
Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, Tekden Koleji Genel Müdürü İbrahim Orhan, Tekden
Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan,
öğrenciler ve veliler katıldı.
Törende bir konuşma yağan Özel Tekden Ortaokul Müdürü Göksel Orhan, "Tekden Koleji
olarak yardımlaşma ve dayanışma ile kimilerinin gözlerinde ışık, yüreklerinde umut geleceğe
dair bakışlarında yüreklendirici cesaret olmak istiyoruz. Parolamız ’sende olanı paylaşki
yücelesin.’ Bizde 5’inci sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersindeki engelliler ile ilgili bir temdan
yola çıkarak, neler yapabiliriz diye düşündüler ve bir etkinlik düzenlediler. 5’inci sınıf
öğrencilerimiz bu etkinliği kendileri belirledi. Etkinliğin adı, bayram harçlığı ile engelleri
kaldırıyorumdu. Düşüncelerinde imkanımız varsa engelimiz yokture. biz kendi imkanlarımız
ile başkalarında ki engelleri kaldırmanın yolunu nasıl buluruz diye düşündüler ve bu etkinliği
ortaya koydular. Bayuram harçlıklarını kumbaralarında biriktirdiler ve öncelikle Talas’taki
okullarımızda engelli olan bir öğrencimiz var ise bildirmelerini istedik. Bize bu noktada
yardımcı olarak Aslıhan öğrencilerimize bu arabayı hediye etmenin büyük bir mutluluğu ile
buradayız" dedi.
Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan ise, "Gönlümüz isterki hiç engelimiz
olmasın ama takdiri ilahi bu tür imtihanlar başımıza geliyor. Bunlara sabrettiğimiz oranda
bunların karşılığını alacağız. Bunu nasıl rahatlatabiliriz diye gayretler var. Hayırseverlerimiz
ve özel okullarımız gayret içinler. Tekden Koleji’de reklam yapmadan böyle güzel
etkinliklerde bulunuyorlar. Yavrumuzun hayatı inşallah kolaylaşır" dedi.
Konuşmaların ardından Tekden Koleji 5’inci sınıf öğrenciler tarafından alınan akülü engelli
arabası, engelli Aslıhan Arslan’a teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9453.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Erü’de Atçılık Şöleni
Erciyes Üniversites (ERÜ) ve Kayseri Atçı Okçuluk Kulübü tarafından ’Atçılık Şöleni’
düzenlendi.Marianne Molu Anfi Tiyatro’da düzenlenen şölene, ERÜ Rektörü Prof. Dr.
Fahrettin Keleştemur, rektör yardımcıları, vatandaşlar ve...

06 Kasım 2014 Perşembe 14:15

Erciyes Üniversites (ERÜ) ve Kayseri Atçı Okçuluk Kulübü tarafından ’Atçılık Şöleni’
düzenlendi.
Marianne Molu Anfi Tiyatro’da düzenlenen şölene, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur, rektör yardımcıları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen şenlik
hakkında bilgiler veren ERÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz, "Bu yıl 12 Hayvanlı türk

Takvimi’ne göre 2014 yılı at yılı olarak değerlendiriliyor. Bizde bu kapsamda atçılık şenliği
düzenledik. İnşallah programımız ilk bölümünde Atçı Okçuluk Kulübü ile mehteran eşliğinde
bir program sergilenecek. Daha sonra sıcak nal çakımı ile nalbantçılık hakkında bir sunum ver
değerlendirme olacak. Programımızın 2’inci bölümünde ise 18:30’da konser düzenlenecek"
dedi.
Düzenlenen etkinlik kapsamında, Kayseri Atçı Okçuluk Kulubü tarafından atlarla gösteri
düzenlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9454.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Ak Parti Lösemili Çocukları Unutmadı
AK Parti Kayseri Sosyal İşler Komisyonu tarafından Lösemili Çocuklar Haftası münasebeti
ile Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar ve aileleri için moral
programı düzenlendi.Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde...
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AK Parti Kayseri Sosyal İşler Komisyonu tarafından Lösemili Çocuklar Haftası münasebeti
ile Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar ve aileleri için moral
programı düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, AK Parti Sosyal İşler Komisyonu üyeleri, Kadın kolları yönetimi, Erciyes
Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir,
Çocuk Hastanesi yetkilileri, Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, konuşmasının başında başta Mehmet Akif
Özdemir olmak üzere, hastanede görev yapan tüm yetkililere yaptıkları iş ve gösterdikleri
gayret nedeniyle teşekkür etti.
Hastanede görev yapan tüm yetkililerin fedakarca yaptıkları gayretlerine bir nebzede olsa
katkıda bulunmak amacı ile böyle bir programda bir araya gelmek istediklerini belirten
Özden, "Sizlerin bu önemli gayretleri içinde bizlerin üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırız.
Böylesi güzel organizasyonların içinde olmak bizleri de son derece mutlu ediyor." dedi.
Erciyes Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif
Özdemir ise, yapılan program ve ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
"Kayseri de çok ciddi bir Hematoloji ünitesine ihtiyacımız var. Bizim özellikle kit nakil
bekleyen çok sayıda hastamız var. Bu nedenle devlet veya hayırseverlerimiz tarafından
yapılmak üzere Çocuk Hematoloji ve Onkoloji ünitesine ihtiyacımız var. Kötü huylu
dediğimiz hastalığı başlangıçta ilaçla tedavi ediyoruz kemoterapi dediğimiz işlem. Çoğu
hastamız bu işleme Allah’a şükür ki cevap veriyor. Cevap vermeyen vakalarda da uygun
kişiden nakil yaparak, kök hücrelerden kemik iliği nakli yaparak çocukların sağlığına
kavuşmasına aracı oluyoruz. Bu insanlar zaten ciddi bir yük altındalar. O dönemi daha iyi
geçirebilmeleri için, streslerini en aza indirebilmek için gayret ediyoruz.

Her hastayı tek oda da yatırmak gerekirken, istemeyerekte olsa bazı hastalarımızı iki çocuğu
bir oda da yatırıyoruz. Bu da ideal değil. Ama bu günlere geldiğimiz için de Allah’a şükür
ediyoruz. Ama nakil ünitesi konusu oldukça ciddi bir konu. Çünkü nakil bekleyen çok hasta
var. Bunların bir kısmının da beklemeye tahammülü yok. Bu konuda iktidar kanadı olarak
yardımlarınızı bekliyoruz" dedi
Konuşmaların ardından doğum günü olan çocuklar için, AK Parti İl Başkanlığı Sosyal İşler
Komisyonu tarafından hazırlanan doğum günü pastası kesilirken, çocuklara da çeşitli
hediyeler verildi. Çocuklar ve aileleri çalınan müzikler eşliğinde oynayarak, bir nebzede olsa
moral buldular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9455.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayserispor, Giresunspor Maçının
Hazırlıklarını Sürdürüyor
PTT 1. Lig’de deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren
Kayserispor’da
Nobre
ve
Bobo’nun
performansı
teknik
heyeti
yüzünü
güldürüyor.Kayserispor, PTT 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor...
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PTT 1. Lig’de deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren
Kayserispor’da Nobre ve Bobo’nun performansı teknik heyeti yüzünü güldürüyor.
Kayserispor, PTT 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının
hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdürüyor. Düz koşu ile başlayan antrenmanda,
futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı.
Kayserispor’da geçen haftalarda iyi performans sergileyen takım oyuncularının hırslı olması
dikkat çekerken, sarı-kırmızılı takımda attıkları gollerle dikkat çeken Bobo ve Nobre’nin
performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9456.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayserigaz’dan Yeni Bir Yatırım Daha
Doğalgaz ve enerji sektöründeki üstün çalışmalarıyla isminden her daim söz ettiren
Kayserigaz, Kayseri için temellerini attığı ikinci ‘Şehir Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu’
(RMS-A) ile Kayseri’deki yatırımlarına hız kesmeden...
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Doğalgaz ve enerji sektöründeki üstün çalışmalarıyla isminden her daim söz ettiren
Kayserigaz, Kayseri için temellerini attığı ikinci ‘Şehir Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu’
(RMS-A) ile Kayseri’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Kaliteli hizmet anlayışı, 7/24 acil ekipleri ve güler yüzlü personeliyle 11 yılıdır Kayseri’nin
kesintisiz gaz arzını sağlayan Kayserigaz, yeni projeleriyle farklı başarılara yelken açıyor.
Kayseri’nin Molu - Oymağaç Bölgesi’nde bulunan ve Kayseri’ye gazın giriş noktası olarak
adlandırılan RMS-A istasyonunun, şehrin artan doğalgaz talebi karşısında herhangi bir
problem yaşamaması adına Kayserigaz tarafından ikinci bir RMS-A istasyonu projesi
uygulamaya alınmıştır. Büyük bir bütçe ayrılarak yapılan projenin inşası, BOTAŞ’a ait
Türkiye doğalgaz iletim hattı borularının geçiş güzergahı üzerinde bulunan Erkilet - Kızık
Bölgesi’nde başlamıştır.
Kayserigaz yetkilileri ile kurban adak edilerek açılışı yapılan proje, Kayseri’ye doğalgaz
anlamında birçok katma değerler sağlayacağı öngörülmektedir. Her geçen gün artan doğalgaz
talebi ve hat karşısında, doğalgaz arzını risk edecek etmenleri en aza indirgemeye gayret eden
Kayserigaz, inşasına başladığı ikinci RMS-A istasyonu ile Kayseri’nin gazını 11 yıldır olduğu
gibi güvende tutmaya devam edecektir. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kayserigaz İşletme
Bakım Müdürü Bülent Coşkun, bu projenin çok büyük bir bütçeyle yapıldığını vurgulayarak,
inşasını yaptıkları RMS-A istasyonunun Kayseri için yenilik ve gelişme anlamı taşıdığını
söyledi. Projenin tamamlanmasının ardından daha fazla doğalgaz arzı sunabileceklerini
belirten Coşkun, bu sayede Kayseri’nin en uç noktalarına kadar doğalgazı taşıyabileceklerini,
güvenli ve kesintisiz gaz arzının bu istasyonla birlikte güvence altına alındığının altını çizdi.
Diğer yandan, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Coşkun, projenin tüm
Kayserililer için hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9457.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Ak Parti 2 İlçede Danışma Toplantısı Yaptı
AK Parti Melikgazi ve Kocasinan olmak üzere iki ilçede, Kasım Ayı İlçe Danışma Meclisi
Toplantısı yaptı.İl binasında ilk olarak gerçekleştirilen Melikgazi İlçe Danışma Meclisi
toplantısına, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe...
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AK Parti Melikgazi ve Kocasinan olmak üzere iki ilçede, Kasım Ayı İlçe Danışma Meclisi
Toplantısı yaptı. İl binasında ilk olarak gerçekleştirilen Melikgazi İlçe Danışma Meclisi
toplantısına, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe Başkanı Timur Barlas, Melikgazi Belediye
Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri,
kadın ve gençlik kolları ile partililer katıldı.İkinci danışma toplantısı ise, Kocasinan ilçesinde
yapıldı. Toplantıya İl Başkanı Özden’in yanı sıra, Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç,
ilçe koordinatörleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri ve partililer
katıldı.Melikgazi İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, ilçe kongre tarihleri hakkında bilgi verdi.İlk ilçe kongresinin 25 Kasım
Cumartesi günü Sarız ve Pınarbaşı ilçeleri ile başlayacağına değinen Özden, "28 Aralık Pazar
günü yapılacak Kocasinan ilçe kongresi ile, ilçe kongreleri son bulacak. Yaklaşık bir ay sonra
da il kongremizi yapacağız. Bazı ilçe başkanları ve yönetimlerde yapılacak değişikliklerle
yeni bir kan, yeni bir heyecanla yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Yapılacak kongreler
sonrası önümüzde önemli bir milletvekili seçimi var. Bu seçim başarımızı perçinlemek ve
çıtayı yükseltmek adına önemli bir sınav olacak. İnşallah bu sıvandan da başarı ile çıkarız."
dedi.Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas ise, geçtiğimiz günlerde 91. kuruluş yıl dönümü
kutlanan Cumhuriyet’in tarihine bakıldığında bu ülke için taş üstüne taş koyan bu zamana
kadar görev yapmış tüm iktidarlardan Allah razı olsun diyerek sözlerine başladı.
AK Parti’nin 12 yılında bu ülke için büyük başarılara imza attığını belirten Barlas, "Gelin
görün ki 91 yıllık Cumhuriyet’in 79 yılı ile son 12 yılını karşılaştırdığımızda aradaki farkı
görmemek mümkün değil. O dönemde Dünya üzerinde yaşanan bir takım konjonktür ve bazı
gelişmeler olmuş olabilir. Ama samimiyetle, ihlasla ve ferasetle yapılmış olan bu çalışmalar
ülkenin 2001 yılındaki açmazından, getirdiği noktalar hepimizin malumudur." şeklinde
konuştu.Konuşmaların ardından teşkilat mensupları ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9458.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

YÖK Başkanı Çetinsaya'ya yeni göev
Kayserili olan ve 2011 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığını sürdüren
Gökhan Çetinsaya, YÖK Başkanlığı görevinden alınarak Akademi Dünyası ve Yüksek
Öğretimden Sorumlu Başbakanlık Başmüşavirliğine atandı.

07 Kasım 2014 Cuma 10:17

Başbakan Ahmet Davutoğlu, üniversite öğretim üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesine
yönelik adımın ardından, YÖK Başkanı Çetinsaya’yı da ‘Büyükelçi’ sıfatıyla Başbakanlık
Başmüşavirliği’ne getirdi.
DAVUTOĞLU İLE ÇALIŞMA ARKADAŞI OLDU
Davutoğlu ile Bilim Sanat Vakfı ve Şehir Üniversitesi’nden çalışma arkadaşı olan
Çetinsaya’nın, üniversitelerin yapısal ve eğitim sistemi olarak geleceğine yönelik
çalışmalarda yer alacağı öğrenildi.
YENİ YÖK BAŞKANI'NI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Siyaset bilimci olan Çetinsaya, doktorasını ‘ortadoğu araştırmaları’ alanında yapmış bir
akademisyen. Çetinsaya, 2011 yılından itibaren YÖK Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Çetinsaya’nın yerine YÖK Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki
günlerde atama yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9459.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Siyonist küstahlara tepki büyüyor
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği, Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısını
düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı.
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Dernek binasında düzenlenen basın açıklamasında dernek adına konuşan Kayseri İHH İnsani
Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Sözduyar: “Dünya kan kusturan Siyonist
uşakları Müslümanların mahremine girdi. Bütün varlığımızla kınıyoruz” dedi.

Sözduyar şunları kaydetti: “Uluslararası yönetici güçlerin seyrettiği, özellikle halkı Müslüman
olan müşrik krallıkların desteklediği Siyonist uşaklar, Kuran-ı Kerim’i ayaklar altına aldılar,
yakıp yıktılar. Mescid-i Aksa’da Siyonistlere karşı duran canıyla malıyla mücadele eden
kardeşlerimize dua ediyoruz. Madem yöneticiler bir şey yapmıyorlar neden Müslümanlar
tepki gösterip ayağa kalkmıyor. Canınız, malınız, eşiniz, çocuklarınız ve sekteye
uğramasından korktuğunuz ticaretiniz Mescid-i Aksa’dan daha mı kıymetli? Allah şahidimiz
olsun ki iman etmeyip İslam’a ve Müslümanlara zulmeden kâfirler bir gün mutlaka hesaba
çekilecektir.”
ZALİMLER MAHKEME KURARSA ADALET TECELLİ ETMEZ
Açıklamasında Mavi Marmara davasına da değinen Sözduyar: “2010 yılı 31 Mayıs tarihinde
genelde tüm Filistin’in özgürlüğü ile bağlantılı Gazze’de ki ablukanın kaldırılması için yola
çıkan; insanlığın izzet, şeref ve onur mücadelesini temsil eden Mavi Marmara’nın şehitleri
adına, ulusal ve uluslararası açılan davaların, uluslararası anlamda, uluslararası ceza
mahkemesinin vermiş olduğu kararda Mavi Marmara’nın Siyonist teröristler tarafından gasp
edildiği, öldürmek için yakın mesafeden silahsız insanlara saldırdığı ve bu saldırının hiçbir
haklı gerekçesinin olmadığını tespit edilmiş ve karar verilmiştir. Buraya kadar mahkeme
adaletini yerine getirmiştir. Ancak mahkeme bu saldırıda şehit olan insan sayısını az bulduğu
için ceza mahkemesinin devamını ulusal mahkemelere işaret etmiştir. Bu kararı tabi ki temyiz
edeceğiz. Ancak şunu işaret etmek isterim ki, zalimler mahkeme kurarsa adalet tam tecelli
etmeyecektir. Yinede mahkeme sonucu Mavi Marmara’yı kınayan içerde ve dışarıda ki
Yahudi olmayan Siyonist odaklara ithaf olunur. Bu haklı davanın takipçisi olacağımızı hiçbir
zaman zalimin karşısında geri adım atmayacağımızı tüm insanlığa ve tüm Müslümanlara ilan
ediyoruz. Allah bizim canımızı Mescid-i Aksa’da namaz kılmadan almasın” şeklinde sözlerini
sonlandırdı.
Haber-Foto: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9460.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Erdoğan'dan yine takdir görecek hareket
Erdoğan, Türkmenistan'daki karşılama töreninin ardından iki ülkenin yerdeki bayrağını alarak
cebine koydu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Sarayı'nda, Türkmenistan Devlet Başkanı
Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreninde, yerdeki iki ülkenin bayrağını yerden alarak
cebine koydu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9461.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Arap spiker Erdoğan'ı öyle bir savundu ki...
Mısır'dan yayın yapan Naşirun TV'ye telefonla bağlanan Suudi Arabistanlı konuğun
Erdoğan'a hakaret etmesi sunucuyu çileden çıkardı.
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Söz konusu şahıs, "Erdoğan'a gelince, o kökeni belli olan bir Ermenidir, hatta Masondur"
ifadeleriyle iftiralarına ve kara kampanyaya başlıyordu ki, kanalın sunucusu şahsın sözünü
kesti ve ona oldukça sert bir cevap verdi.
İşte o sunucunun cevabından bazı bölümler:
ÜMMETİN DEĞERLİ BİR LİDERİNE HAKARET EDEMEZSİN
Ümmetin değerli bir liderine bu mantıkla hakaret etmene asla müsade etmem. Cumhurbaşkanı
Erdoğan müslüman ve Türk'tür. İstesen de istemesen de, senin ve senin gibilerin baş tacıdır.
Yani ümmetin şerefli ve namuslu liderine gelip küfredeceksin, istediğin kadar eleştir, bu
program buna açıktır. Ama gelip aşağılamayacaksın. Buna asla müsade edemem. Git sen
Suudi Arabistan'da dinlen.
ASLINDA SİZ ONU KISKANIYORSUNUZ, AMA BATILILARA BOYUN
EĞİYORSUNUZ
Masonmuş, bilmem neymiş, bu nasıl bir söz. Aslında siz onu kıskanıyorsunuz. Sizin Katar ve
Türkiye ile büyük problemleriniz var. Sizinle aynı dine mensup olanları kıskanıyorsunuz.
Müslümanları kıskanır ama batılıları kıskanamazsınız. Batılılarla işbirliği yapar, onları
desteklersiniz, onlara boyun eğersiniz.
Ama Arap ve İslam alemine küçük bir umut ışığı olacak kişilere karşı fırtınalar koparır, kara
propaganda ve yalan dolu kampanyalar yürütürsünüz.
BİR TEK ORDULARINIZLA TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE YÜRÜMEDİĞİNİZ KALDI
Bakın, Katar tek başına Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Ve siz onlara karşı inanılmaz
karalayıcı kampanyalar yürütüyorsunuz.
Türkiye'ye karşı ise, bir tek ordularınızla onların üzerine yürümediğiniz kaldı.
Şimdi ise, ılımlı veya radikal olsun, tüm sünni gruplara karşı oluşturulan koalisyonlara dahil
oluyorsunuz. Diğer batılılara gelince, onları destekler; onlara yaltaklanır ve boyun eğersiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9462.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Türkiye Irak askerini eğitecek
Irak’ta Dışişleri Bakanı Caferi, “IŞİD’e karşı Eğit-Donat projesi Irak askerini de kapsasın”
önerisiyle geldi. Türkiye 'Evet' dedi.
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Türkiye ile Irak, Bağdat’ta Maliki döneminin sona ermesinin ardından, siyasi ve ekonomik
ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Yeni hükümetten ilk ziyareti yapan Irak Dışişleri Bakanı
İbrahim El Caferi, en üst düzeyde kabul görürken, iki ülke arasındaki ortak hedef, IŞİD, PKK
gibi terör örgütleriyle ortak mücadele ve karşılıklı ekonomik kazancın artırılması olarak
belirlendi.
Ankara, Bağdat hükümetinin, “Eğit-Donat projesi, Irak askerini de kapsasın” önerisini kabul
etti. Önceki gün geldiği Ankara’da, ayağının tozuyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen
Caferi, dün de sırasıyla TBMM Başkanı Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan
Davutoğlu ile de görüşerek, en üst düzeyde kabul gördü. Görüşmelerde, her iki taraf da,
Maliki hükümetinin sona ermesiyle, “İki ülke arasında yeni bir sayfa açma” niyetini ortaya
koydu. Türk tarafı, Maliki hükümetinin, mezhep ayrımcılığı yaptığı, bunun da Irak’ı iç
savaşın eşiğine getirdiğini anımsatarak, “Yeni hükümetiniz, çok daha kapsayıcı ve bu tür
hatalar yapmayacağına inancımız tam” dedi.
Bağdat istedi Ankara kabul etti
Caferi ise ülkesinin, IŞİD ile mücadelede, yabancı asker gönderimi dışındaki tüm destekleri
kabul ettiğini belirterek, Türkiye’nin, “Eğit - Donat” girişiminin, Irak askeri ve polisini de
kapsamasını istedi. Türk tarafı, Bağdat hükümetinin bu isteğini kabul etti. Ankara, bununla
birlikte, terörle mücadelenin, kapsamlı strateji gerektirdiğine işaret ederek,
IŞİD ile mücadelede, hava saldırılarının yeterli olmayacağını, mücadeleye sadece Kobani
odaklı bakmanın da doğru olmadığını söyledi. Caferi de insan gücüne ihtiyaçlarının
olmadığını belirterek, ancak bir takım araç, gereç, mühimmat, silah yardımının olabileceğini,
bunlara daha çok ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Caferi, PKK ile mücadelede de Türkiye’nin
yanında yer alacaklarını söyledi. Türk tarafı ise, terörizmin sona ermesi ile iki ülke arasındaki
ticari ilişkilerin gelişeceğini, Türkiye’den Irak’a, savaş öncesi dönemde olduğu gibi
yatırımların her geçen gün artacağını söyledi. Görüşmelerde, Caferi, Başbakan Davutoğlu’nu
da Bağdat’a davet ederken, Davutoğlu bu olumlu yanıt verdi.
Kaynak: Star
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9463.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri Mescid-İ Aksa'ya Sahip Çık!
Kayserililer Cuma Namazı Çıkışında Bürüngüz Camiinde Siyonistlerin küstah hareketlerini
protesto etmek için toplanacak.

07 Kasım 2014 Cuma 10:49

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9464.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

KPSS'de büyük değişiklik!
Kaymakam olabilmek için artık KPSS'ye girmek gerekmeyecek.

07 Kasım 2014 Cuma 10:56

Hükümetin yaptığı yönetmelik değişikliği ile kaymakam adaylarının KPSS'ye girme şartı
kaldırıldı. Böylece KPSS'den 80 ve üzeri alma şartı aranmaksızın Kaymakamlık Sınavı'na
başvurmak mümkün olacak.
Hükümet'in, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Böylece kaymakam adayları da MİT, İçişleri, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve
Dışişleri Bakanlıkları Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş
Kurulları gibi Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istisna tutulmuş oldu.
KPSS'DEN 80 ALAN BAŞVURABİLİYORDU
İçişleri Bakanlığı Ağustos ayında yaptığı ve 60 adayın alınacağını ilan ettiği son duyurusunda,
Kaymakamlık sınavına girilebilmesi için KPSS'den en az 80 puan alma şartı aramıştı. Eylül
ayında
yapılan son sınava da bu şartı taşıyan adaylar başvurmuştu.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9465.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

İnşaatın 6. Katından Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Kayseri’de, bir inşaatın 6. katından düşen işçi ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.Edinilen
bilgilere göre, Aydınlıkevler mahallesinde meydana gelen olayda, inşaat işçisi E.G. (37)
çalıştığı inşaatın 6. katından düşerek...

07 Kasım 2014 Cuma 10:45

Kayseri’de, bir inşaatın 6. katından düşen işçi ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Aydınlıkevler mahallesinde meydana gelen olayda, inşaat işçisi E.G.
(37) çalıştığı inşaatın 6. katından düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı

üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ağır yaralanan E.G.’yi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9466.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

"Atatürk bütün Kemal'ler eşekktir deyip adını
değiştirdi"
Habertürk ekranlarında yayınlanan ve Pelin Çift’in sunduğu Öteki Gündem’e katılan şair Yavuz
Bülent Bakiler, Atatürk’ün “Bütün Kemaller eşektir diyerek” ismini değiştirdiğini anlattı.

07 Kasım 2014 Cuma 11:29

Yavuz Bülent Bakiler, Atatürk’e 12 yıl boyunca hizmet eden Cemal Granda’nın ‘Şahidim’
kitabına dayandırdığı bir ayrıntıya göre Atatürk’ün bir gün Çankaya’da “Ben adımı
değiştiriyorum, Kamal yapıyorum. Bütün Kemaller eşektir” dediğini aktardı. Atatürk’ün
Türkiye’deki Kemallerin isimlerini değiştireceğini sandığını fakat kimsenin ‘Kamal’ ismini
almadığını söyledi.
“ARAPÇA DİYE SEVMEDİ”
Usta şair, Atatürk’ün Arapça ismi taşımak istemediğini, bu yüzden Atatürk’ün Mustafa ve
Kemal isimlerini benimsemediğini, sevmediğini vurguladı.
“DÜŞÜNSENİZE YAHYA KEMAL EŞEK..”
Bakiler devamında, “Mustafa’yı “M.” Kemal’i de Kamal yaptı. Ama kendisinden başka kimse
Türkiye’de Kamal ismini almadı. Atatürk bütün Kemal’leri eşeklikle suçlamıştır. Düşünsenize
Yahya Kemal eşek, Behçet Kemal eşek, Namık Kemal eşek, kim eşek değil, Atatürk.”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9467.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayserispor’da Futbolculara Moral Yemeği
Kayserispor, Giresunspor maçı öncesinde verilen yemekte biraraya geldi. Yemekte Nobre’nin
doğum günü kutlandı.Yönetim tarafından verilen akşam yemeğine teknik heyet, Kayserispor
Kulübünün yöneticileri, futbolcular ve eşleri katıldı. Yemekte...

07 Kasım 2014 Cuma 12:41

Kayserispor, Giresunspor maçı öncesinde verilen yemekte biraraya geldi. Yemekte Nobre’nin
doğum günü kutlandı.
Yönetim tarafından verilen akşam yemeğine teknik heyet, Kayserispor Kulübünün
yöneticileri, futbolcular ve eşleri katıldı. Yemekte futbolcuların morallerinin yüksek olduğu
gözlenirken, Mert Nobre’nin doğum günü kutlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9468.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Avustralyalı Turist Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi’nde Tedavi Edildi
Tren ile Türkiye turuna çıkan ve Kapadokya yöresini ziyaret ederken trenden düşerek
yaralanan Avustralyalı 77 yaşındaki Bruce Boell Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
(KEAH) ameliyat edilerek eski sağlığına kavuştu.Bacak ve el bileği...

07 Kasım 2014 Cuma 11:38

Tren ile Türkiye turuna çıkan ve Kapadokya yöresini ziyaret ederken trenden düşerek
yaralanan Avustralyalı 77 yaşındaki Bruce Boell Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
(KEAH) ameliyat edilerek eski sağlığına kavuştu.
Bacak ve el bileği kırılan, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirilen
Bruce Boell Ortopedi Kliniğinde Prof. Dr. Fuat Duygulu tarafından ameliyat edildi.
Hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Boell, başta ameliyatı gerçekleştiren Prof.
Dr. Fuat Duygulu ve ekibine, servis çalışanlarına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı
teşekkürlerini ileterek, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olmaktan çok

memnun olduğunu ve en kısa zamanda ülkemizi ve şehrimizi tekrar ziyaret edeceklerini
belirtti.Konu ile ilgili bilgi veren Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Cem Turanoğlu, "Ülkemize
sağlıklı olarak dinlenme ve eğlenme veya Türkiye’nin birçok zenginliklerini tanıma amaçlı
gelen kişilerin hastalanmaları veya bir kaza geçirmeleri durumunda Sağlık Bakanlığı
tarafından turistin sağlığı uygulaması kapsamında değerlendirilmektedir. Bu noktada kaza
geçiren Bruce Boell’de hastanemizde tedavi altına alınmış, Ortopedi Kliniğinde Prof. Dr. Fuat
Duygulu tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşması sağlanmıştır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9469.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Tarım İşçileri Karbonmonoksit Gazından
Zehirlendi
Kayseri’de meydana gelen olayda, ısınmak için ateş yakan iki tarım işçisi karbonmonoksit
gazından zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’nde
meydanag elen olayda, ısınmak için çadırda ateş yakan Z.D....
07 Kasım 2014 Cuma 11:37
Kayseri’de meydana gelen olayda, ısınmak için ateş yakan iki tarım işçisi karbonmonoksit
gazından zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’nde
meydanag elen olayda, ısınmak için çadırda ateş yakan Z.D. ve F.D.’nin karbonmonoksit
gazından zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen iki tarım işçisinin Tomarza Devlet Hastanesi’nde
tedavi altına alındığı bildirildi.Tomarza ilçesinde meydana gelen bir başka olayda ise,
ağabeyinin epilepsi ilacından içen S.Ö.’nün zehirlendiği ve hastaneye kaldırılarak tedavi
altına alındığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9470.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

"kayseri Fantastik Bir Şehir"
Kayseri ile Almanya’nın Krefeld şehri arasındaki ’Kardeş Şehir’ ilişkisi, karşılıklı ziyaretlerle
pekişmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nden bir heyet geçtiğimiz günlerde
Krefeld’e giderek özellikle sosyal kültürel çalışmalar...

07 Kasım 2014 Cuma 11:33

Kayseri ile Almanya’nın Krefeld şehri arasındaki ’Kardeş Şehir’ ilişkisi, karşılıklı ziyaretlerle

pekişmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nden bir heyet geçtiğimiz günlerde
Krefeld’e giderek özellikle sosyal kültürel çalışmalar ve gençlere yönelik hizmetlerle ilgili
temaslarda bulundu.
"KAYSERİ TEMİZ VE DÜZENLİ BİR ŞEHİR"
Gerçekleştirilen toplantıların ardından konuşan Krefeld Belediyesi Başkan Yardımcısı Gregor
Micus, Kayseri’ye iki yıl önce geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Kayseri’nin temiz,
düzenli ve gelişmiş bir şehir olduğunu ifade eden Micus, "Kayseri çok fantastik bir şehir. Çok
da başarılı bir belediye başkanına sahipsiniz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan ise Almanya ile
Türkiye arasında uzun yıllara dayanan tarihsel bir dostluk ve kardeşlik ilişkisi olduğunu
belirtti. Almanya’nın Saarbrücken ve Krefeld şehirlerinin Kayseri’nin kardeş şehirleri
olduğunu hatırlatan Durukan, Kayseri ile kardeş şehirleri arasındaki işbirliğinin, var olan
dostluğun gelişmesine katkı sağlamasını temenni ettiğini söyledi.
Krefeld kentinden bir heyet, gençlere yönelik çalışmaları incelemek üzere geçtiğimiz
Temmuz ayında Kayseri’ye gelmiş ve Krefeld Belediyesi Gençlik Daire Başkanı Gerhard
Ackerman, Kayseri’de gençlere sunulan imkanları kıskandığını söylemişti.
KAYSERİ’NİN KARDEŞ ŞEHİRLERİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi dünyanın farklı bölgelerindeki kardeş şehirleriyle kurduğu
sıcak ilişkiler ticari ve kültürel işbirliğinin gelişmesine kapı aralıyor. Kayseri’nin
Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar dünyanın hemen her bölgesinde kardeş
şehirleri bulunuyor. Almanya’nın Saarbrücken ve Krefeld şehirlerinin yanı sıra Amerika’nın
Kuzey Carolina eyaleti, Avrupa Birliği’nin başkenti sayılan Fransa’nın Strasbourg şehri,
Güney Kore’den Yongin, Bosna-Hersek’ten Mostar, Tunus’tan Nabeul, Kazakistan’dan
Pavlodar, Macaristan’dan Miskolc, Kabartay-Balkar Cumhuriyeti’nden Nalçik ve
Kamerun’dan Maroua Kayseri’nin kardeş şehirleri arasında yer alıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9471.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Akansu Koleji, 8 Yıldır Güne Kitap Okuyarak
Başlıyor
Kayseri Yılmaz Akansu Koleji kitap okumayı teşvik amaçlı yaptığı çalışmayla öğrenciler,
öğretmenler, hizmetliler güne kitap okuyarak başlıyor. 8 yıldır her gün 20 dakika kitap
okuyan bütün çalışanlar ve öğrenciler, aylık ve yıllık...

07 Kasım 2014 Cuma 11:23

Kayseri Yılmaz Akansu Koleji kitap okumayı teşvik amaçlı yaptığı çalışmayla öğrenciler,
öğretmenler, hizmetliler güne kitap okuyarak başlıyor. 8 yıldır her gün 20 dakika kitap
okuyan bütün çalışanlar ve öğrenciler, aylık ve yıllık okunan kitaplardan düzenlenen
yarışmada ise ödül alıyorlar.

Özel Yılmaz Akansu ilkokulu ve ortaokulunda yaklaşık 500’ün üzerinde öğrenci, öğretmen ve
diğer bütün çalışanlar kitap okuyarak güne başlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler ders
başlamadan önce 20 dakika kitap okuyor. Okulda çalışan yemekhane ve çaycı ise işlerinin
hemen başında kitap okuyor. Kitap okunduğu 20 dakikalık bölümde neredeyse okulda hayat
tamamen duruyor.
Özel Yılmaz Akansu ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri, kitap okumayı teşvik ve özendirmek
amacıyla, eğitim öğretim faaliyetine başlamadan önce öğrenciler, öğretmenler ve yardımcı
personel müzik eşliğinde 20 dakika boyunca 100 Temel Eser arasında yer alan kitaplardan
okuyor. Haftanın her günü yapılan uygulamada öğrenciler, öğretmenler ve diğer görevliler
ayda bir ya da iki kitap bitirdiklerini belirtiyorlar. Türkçe Zümresi ve Sınıf Öğretmenleri
tarafından 100 Temel Eser kapsamında kitap seçimleri yapılıyor. Okul idaresi tarafından
teşvik edilen bu uygulama her ay Türkçe Zümresi tarafından yapılan sınavla kitap okuyan
öğrencileri ödüllendiriyor.
Özel Yılmaz Akansu Koleji Müdürü Erdal Öğülmüş, “Her gün sabah okulumuzda
öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve diğer yardımcı personellerimizle sözsüz müzik
eşliğinde kitap okuyoruz. Gerek öğrencilerimiz gerekse de öğretmenlerimiz uygulamanın pek
çok kazanımlarını hayatlarında yaşıyorlar. Okuyan, okuduğunu anlayan ve yorum yapabilen
öğrencilerimiz girdikleri deneme sınavlarında da kitap okumanın faydasını görüyorlar.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9472.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Fare Zehri İçen Şahıs Hayatını Kaybetti
Kayseri’de fare zehri içen bir kişi tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayıtını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 105.
sokak’ta intihara teşebbüs eden 49. yaşındaki M.O.’nun yakınlarının...

07 Kasım 2014 Cuma 11:14
Kayseri’de fare zehri içen bir kişi tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayıtını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 105. sokak’ta
intihara teşebbüs eden 49. yaşındaki M.O.’nun yakınlarının fark etmesi sonrasında ambulans
ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırılan M.O.’nun 3 gün sonra hayatını
kaybettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9473.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Yeni Nesil Botlar Askeri Malzeme Satanları
Etkilemedi
Kayseri’de askeri malzeme satan Mehmet Özyürek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından
yaptırılan yeni askeri botların satışlarını etkilemediğini söyledi.Komando Çarşısı içerisinde
askeri malzeme satan Mehmet Özyürek, Kara Kuvvetleri...
07 Kasım 2014 Cuma 10:44
Kayseri’de askeri malzeme satan Mehmet Özyürek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından
yaptırılan yeni askeri botların satışlarını etkilemediğini söyledi.
Komando Çarşısı içerisinde askeri malzeme satan Mehmet Özyürek, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından özel bir şirkete yaptırılan yeni nesil botların satışlarını etkilemediğini
söyledi. Özyürek, "Bizim işimizi etkilemez. Devlet normalde de botunu askerine botunu
veriyor. Askerlerde kullanıyor. Biz herhangi bir ihaleye felan katılmıyoruz" dedi.
"YENİ NESİL BOTLAR"
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, askerlere daha rahat ve zorlu iklim koşullarına daha dayanıklı
bot üretilmesine karar verdikten sonra gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda yeni nesil
askeri botun sahip olması gereken özellikleri belirlendi. Botların dünya genelinde birçok
ordunun da ekipman tedarikçisi olan YDS AŞ tarafından üretilmesi kararlaştırıldı. Askerlerin
sıklıkla yaşadığı "botun vurması’’, ’’ayağı kavramama" gibi birçok sorununa da çözüm sunan
yeni nesil botlar, Mehmetçiğin hareket kabiliyetini artırıcı şekilde tasarlandı. Zorlu koşullara
karşı daha dayanıklı olması için üretilen botlar, ayrıca eskilerine göre yaklaşık 300 gram daha
hafif hale getirildi. Botlar, nefes alabilir, su geçirmez ve darbeye dayanıklı olarak üretilirken,
gelişmiş taban teknolojisi sayesinde yaz-kış da kullanılabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9474.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri Mescid-İ Aksa İçin Aydınlanacak
Kayseri Siyonist katillerin küstahlığına karşı Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak için meşaleli
yürüyüş yapacak. Bürüngüz camiinde saat 17:00'de buluşulup, Forum Kayseri istikametinde
meşalelerle yürünecek, sonundaysa fenerler yakılacak.

07 Kasım 2014 Cuma 13:47

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9475.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri Mescid-İ Aksa İçin Ayakta
Katil İsrail’in haddini aşarak, Mescid-i Aksa’ya girmesine Kayseri’den tepki yağmaya devam
ediyor.

07 Kasım 2014 Cuma 14:34

Cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önünde toplanan Kayseri
Kardeşlik ve iyilik Platformu (KAYKİP) üyeleri ve çok sayıda vatandaş katiller üzerine lanet
yağdırdı. Pankart ve sloganlarla Siyonistleri kınayan vatandaşlar mazlum Filistinliler için dua
etti.
Kalabalık adına konuşan Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu sözcüsü Ahmet
Kurt Rabbimizin etrafını bereketli kıldığı, Kulu ve Resulünü bir gece yeryüzündeki bilinen
Tevhid Sembolü İbrahim/İsmail Peygamberlerin inşa ettiği ilk mescit olan Mescid-i
Haram'dan alarak Gücün ve Devletin simgesi Davut/Süleyman Peygamberlerin inşa ettiği
Mescid-i Aksa 'ya götürdüğü topraklar bugün Siyonistlerin işgali altındadır’’ dedi.
Sloganlarla şu ana kadar kahrolmuş hiçbir topluluk yoktur diyen Kurt: ‘’ Dünya da iki milyara
yaklaşmış 50 nln üzerinde devlet ile temsil edilen ekonomik olarak Allah'ın kendilerine ikram
ettiği sayısız doğal kaynaklarla zenginleşmiş olan Müslümanlar bugün maalesef ve çok acı
ama Zilletaltında yaşamaktadırlar. Bir avuç Siyonist köpekler adeta Müslümanlar ile alay
edercesine, hakaret edercesine, dalga geçercesine en mahrem/kutsal yerlerimizi kadar kirli
postalları ile kirletmekte ve sadece bizler "Kahrolsun İSRAİL" demekle yetinmekteyiz.
Sloganlarla şu ana kadar kahrolmuş hiçbir topluluk yoktur. Ey müminler; Bugün ilk kıblemiz
işgal altındadır. Medine'de Bedir'den sonra Müslüman bir kadının kutsalına yapılan saldırı
Allah Resulü ve müminler tarafından nasıl cezalandırıldı ise bugün bu Siyonist köpeklerinde
aynı şekilde cezalandırılmaları kaçınılmazdır. Bunlar Peygamber katletmiş, Allah'ın vahyini
değiştirmiş, kendilerine verilen her türkü nimete rağmen isyandan hiç geri kalmamış bir
kavmin günümüzdeki tezahürlerinden başka bir şey değildir’’ diye konuştu.
Kurt: ‘’ Ey İslam ümmeti bugün MESCİDİ AKSA başta olmak üzere Üç mescidimizde işgal
altındadır. Bunlar özgürleşmedikçe dünya özgürleşmeyecek, insanlık kölelikten
kurtulamayacak, yeryüzüne adalet hâkim olamayacaktır. Bize düşen bundan sonra Etnisitenin,
Mezheplerin, hiziplerin, tarikatların, grupların, daralttığı ve körelttiği zihinlere ÜMMET
bilincini kazandıracak mücadeleleri vermek ve Rabbimizin Mümin olmak suretiyle kıldığı
İZZET ve ŞEREF sahibi insanlar olmak zorundayız. Kaybettiğimiz siyasal gücümüzü
kazanacak adımlar atmak, yedirmekten, içirmekten, barındırmaktan, sırtını sıvazlamaktan,
gözyaşı dökmekten binlerce kat daha hayırlıdır’’ dedi.
HABER/ FOTOĞRAF: ERKİNBEĞ UYGURTÜRK/ MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9476.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kayseri’de İsrail Protestosu
Kayseri’de, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik operasyonu protesto edildi.Kayseri
Kardeşlik ve İyilik Platformu Üyeleri, cuma namazından sonra kent meydanında toplanarak
İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik düzenlediği operasyonu...
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Kayseri’de, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik operasyonu protesto edildi.
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu Üyeleri, cuma namazından sonra kent meydanında
toplanarak İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik düzenlediği operasyonu protesto etti.
Ellerindeki ’kahrolsun İsrail’ pankartları ile slogan atan grup, saldırıyı protesto etti. Burada ve
grup adına bir konuşma yapan Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu sözcüsü Ahmet Kurt,
"1948 yılında siyasal otoritesini yitirmiş, ulus ve mezhepçi devletlerin kurulduğu ve başlarına
da iş birlikçi aktörlerin getirilmesinin verdiği boşluktan yararlanan siyonistler İslam
ümmetinin kalbine bir hançer gibi saplanarak müminlerin 3 kutsalından biri olan Mescid-i
Aksa’nın bulunduğu topraklarda İsrail devletini kurmuşlardır. Rabbimizin etrafını bereketli
kıldığı, kulu ve Resulünü bir gece yeryüzünde ki bilinen tevhid sembolü olan İbrahim ve
İsmail Peygamberlerin inşa ettiği ilk mescid olan Mescid-i Haram’dan alarak gücün ve
devletin simgesi Davut ve Süleyman peygamberlerin inşa ettiği Mescid-i Aksa’ya götürdüğü
topraklar bugün siyonistlerin işgali altındadır" dedi.
Kurt ayrıca, "Dünya da iki milyara yaklaşmış 50’nin üzerinde devlet ile temsil edilen
ekonomik olarak Allah’ın kendilerine ikram ettiği sayısız doğal kaynaklar ile zenginleşmiş
olan Müslümanlar bugün maalesef ve çok acı ama zillet altında yaşamaktadır. Bir avuç
siyonist köpekler adeta Müslümanlar ile alay edercesine, hakaret edercesine en mahrem kutsal
yerlerimizi kirli postalları ile kirletmekte ve sadece bizler ’kahrolsun İsrail’ demekle
yetinmekteyiz. Sloganlarla kahrolmuş hiçbir topluluk yoktur" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından tekbir getiren grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9477.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Gazeteci Mehmet Delibaş’ın Annesi Son
Yolculuğuna Uğurlandı
Gazeteci Mehmet Delibaş’ın annesi Aişe Delibaş son yolculuğuna uğurlandı.Kayseri Hunat
Cami’sinde yapılan cenaze töreninde Gazeteci Mehmet Delibaşın annesi Aişe Delibaş
sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına...
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Gazeteci Mehmet Delibaş’ın annesi Aişe Delibaş son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Hunat Cami’sinde yapılan cenaze töreninde Gazeteci Mehmet Delibaşın annesi Aişe
Delibaş sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Delibaş ailesinin
yakınları ve gazeteciler de katıldı.
Aişe Delibaş İldem Gesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9478.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Beslenme Dostu Okullara Sertifikaları Verildi
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Beslenme Dostu 16
Okula, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, "Beslenme dostu okullar projesi...

07 Kasım 2014 Cuma 15:18

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Beslenme Dostu 16
Okula, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Beslenme dostu okullar
projesi Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttükleri bir projedir. 2010
yılından itibaren uygulamaya geçirilen proje Halk Sağlığı Kurumumuzun Çevre ve Çalışan
Sağlığı Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ortaklaşa yürütülmüş olup, 2014 yılından
itibaren projede değerlendirme kriterleri değiştirilip yeni bir formatla denetimi Kurumumuzun
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi Obezite Birimine devredilmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatları alınan okulların denetimi yapılıp denetim formları

Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilmiş ve değerlendirme sonucu uygun görülen
okullara Beslenme Dostu Okul sertifikaları gönderilmiştir" ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada, "Proje kapsamında okulların: beslenme ve sağlığı destekleyici bir okul öğretim
programı geliştirme, destekleyici okul çevresi oluşturma, okul beslenme ve sağlık hizmetleri,
yazılı bir ’Beslenme Dostu Okul’ politikası varlığı, okulda farkındalığın ve kapasitenin
artırılması başlıkları adı altın da 40 kadar kriter göz önünde bulundurulmuştur.
2014 yılı Beslenme Dostu Okul sertifikası almaya hak kazanan 16 okulumuza 06 Kasım 2014
tarihinde Sertifikaları törenle takdim edilmiştir" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9479.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk:
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından, ’Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun’ konulu toplantısı yapıldı. Toplantıda
konuşan Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, "Yeni dönemde...
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından, ’Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun’ konulu toplantısı yapıldı. Toplantıda
konuşan Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, "Yeni dönemde vergiye gönüllü uyum ile ilgili
hareket gerçekleştireceğiz. Bu şekilde kayıp ve kaçağı engellemeye çalışacağız" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı
Erdoğan Aygenç, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Necmi
Keskinsoy, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy, Kayseri
Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök ve davetliler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını
yapan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy, "Bugün
gerçekten çok önemli bir gün. Burada toplanmamızın amacı gündemde olan 6552 torba
kanunu var. Bu samimi ortama ışık tutacak güzel bir toplantı olacak diye düşünüyorum.
Ayrıca TÜRMOB 96 bin üyesi olan çok geniş bir camiayız. Toplamda 17 bin de stajyer
bulunuyor. Bu açıdan Kayseri en faal odalardan birisi" diye konuştu.
Özsoy ayrıca, "Sosyal alanda güzel etkinliklerde bulunduk. Kayserimizin en önemli özelliği
kurum ve kuruluşların bir arada bulunması. Bu tür organizasyonları kurum ve kuruluşlarla
yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca söylemek istediğim bir diğer konu da,
dünya coğrafyasındaki oyunları görüyoruz. Özellikle Mescid-i Aksa’da İsrail işgalini
gördüğümde içim burkuldu. Bizler bu açıdan sımsıkı kenetlenmeliyiz. Bu şekilde bu durumu
aşacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ise, "İki değerli kurum bütün toplumu çok yakından
ilgilendiren bir eğitim faaliyeti yapıyorlar. Bu açıdan kendilerini tebrik ediyorum. Bu aslında
bir kanun eğitiminin açıklanması. Kanunların çıkış amacı aslında toplumsal hayatın düzene

girmesi, toplumun rahat etmesidir. Bugünde bu toplantı düzenleniyor. O açıdan bu toplantı
hepimizi ilgilendiriyor" şeklinde konuştu.
Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk de, Bugün buraya vergiyle ilgili bir konuyu konuşmak
için geldik. Vergi denetim kurlunun mevcudu 10 bine yaklaştı. Vergi üzerinde denetim çok
önemli. Önümüzdeki süreçte yeni kayıt dışı eylem planı ile ilgili çalışmalar olacak. Bunu
sayın Başbakanımız paylaşacak. Bununla ilgili nasıl bir strateji gösterildiğini hep birlikte
göreceğiz. Vergiye gönüllü uyumun arttırılması ile ilgili çalışmalarımız var. Yeni dönemde
vergiye gönüllü uyum ile ilgili hareket gerçekleştireceğiz. Bu şekilde kayıp ve kaçağı
engellemeye çalışacağız. Ayrıca denetimde uyumluluğu arttırmak için çalışmalarımız var"
ifadelerini kullandı.
TÜRMOB’dan övgüyle bahseden Ertürk, "TÜRMOB mensupları bizim aslında kadrolu
olmayan, maaş almayan çalışanlarımız. Ben sizi o kadar kendimize yakın görüyorum.
Ağırlıklı olarak gelir vergilerimizde sizler varsınız. Bunu gözardı etmeyeceğiz. 6552 kanun ile
ilgili olarak borçlar yapılandırmaya alındı. Arada böyle kanunlar çıkıyor. Biz bunu en iyi nasıl
uygulayabiliriz diye buradayız. Bu yasayı çok iyi anlayıp mükelleflerinize anlatın. Bu
anlamda sizler önemlisiniz. Sizlerin mükellefle teması kurma açısından önemli göreviniz var.
6552 kanunda kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasını içeriyor. Bu kanun mükelleflerin
hoşuna gideceği şeyleri veriyor. Örneğin borçlarda taksit imkanı sunuyor. Birçok avantajı var.
Özellikle muayene, motorlu taşıtlar vergisinde avantajları var. Bunları mükelleflere iyi
anlatalım. Bu konu ne kadar çok yayılırsa bizimde dosyalarımız o kadar azalır. Borçlu
borcundan kurtulur ve herkese faydası olur" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9480.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Talas’ta Eğitime Bir Katkı Daha
Yaz döneminde okullara yaptığı çevre düzenlemesi ve yeni oyun gruplarıyla eğitime destek
veren Talas Belediyesi, şimdi de öğretmen odalarını yenileyerek bu katkıyı devam
ettiriyor.Bu yıl için eğitime 500 bin TL ayıran Talas Belediyesi,...
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Yaz döneminde okullara yaptığı çevre düzenlemesi ve yeni oyun gruplarıyla eğitime destek
veren Talas Belediyesi, şimdi de öğretmen odalarını yenileyerek bu katkıyı devam ettiriyor.
Bu yıl için eğitime 500 bin TL ayıran Talas Belediyesi, 80 eğitimcisi bulunan Fatma-Mustafa
Hasçalık İlkokulu’nun öğretmenler odasını her şeyiyle yenilerek hizmete açtı. Düzenlenen
törene Vali Yardımcısı ve Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, ilçedeki okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Törende konuşan Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Talas olarak belediye ve milli
eğitimimle eğitimi gündemin birinci maddesine aldıklarını belirterek, "Eğitimde kat etmemiz
gereken uzun bir yol var. Bu yol kurumlarımızın böylesi güzel işbirliğiyle ancak kat edilebilir.

Bu anlamda belediye başkanımızın Talas için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çünkü
yaz boyunca bütün okullarımızın bahçesi şantiye gibiydi. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, göreve geldiklerinde ilk icraatlarının başında
eğitime yapılan katkı olduğunu hatırlatarak, "Talas’ta 5 okulun 6 öğretmen odasını sıfırdan
başlayıp yeniledik. Sanıyorum ilk defa Talas’ta başlayan uygulamamızla bütün okulların
ihtiyaç listesini çıkartıp gidermeye başladık. Bu yıl çevre düzenlemesi, asfalt ve kilitli parke
gibi konuları kapsayan 500 bin TL’lik fonu öğretmen odaları haricinde okullarımıza ayırdık.
Bundan sonra da Talas Belediyesi olarak eğitime desteğimiz devam edecek" ifadelerini
kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da, okullara kazandırılan yeni öğretmen
odalarının modernliğinden bahsederek, "Yapılan yeni öğretmen odası klasik olmaktan çıkıp
nezih bir görünüme kavuşmuş. Her şeyden önce belediyemizin okullarımızla ilgili çalışmalar
yapması bizi mutlu eden konuların başında geliyor. Bu vesileyle Mustafa Palancıoğlu
başkanımıza teşekkür ediyorum ve bu hayırlı işlerinin okullarda devamını diliyoruz. Çok
güzel ve nezih bir ortam, düşünüp yapanlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle içerisinde ankastre mutfak dolabından LED ekranlı
televizyona kadar birçok özelliğin bulunduğu Fatma-Mustafa Hasçalık İlkokulu yeni
öğretmenler odası hizmete açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, eğitime katkıları nedeniyle Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9481.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Sai Kayseri Erciyesspor, Bursaspor Maçı
Hazırlıklarını Sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor ile kendi evinde karşılaşacak olan Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz,
”Karşılaşma Bursaspor için ne kadar zor ise bizim için...

07 Kasım 2014 Cuma 15:32

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bursaspor ile kendi evinde karşılaşacak olan Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz,
”Karşılaşma Bursaspor için ne kadar zor ise bizim için de o kadar zor” dedi.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-siyahlılar kondisyon
ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan
antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top kontrolü ve
pas çalışmaları ile devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise dar
alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Bursaspor maçı hazırlıklarının oldukça iyi gittiğini
söyleyen Bülent Korkmaz, Cem Can’ın sakatlığının sürdüğünü söyledi. Kayseri temsilcisinin

hocası, takımın moral seviyesinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, ”Son deplasman
maçında da iyi oynadık. Golün de son dakika gelmesi bir puan almamız bizim için iyiydi"
dedi.
“BURSA İÇİN NE KADAR ZOR İSE BİZİM İÇİN DE O KADAR ZOR”
Bursaspor’un ligde bulunan iyi bir takım olduğunu söyleyen Korkmaz, tempolu güzel bir
karşılaşma olacağını ifade etti. Korkmaz, ”İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Her maç zor.
Sizin nasıl oynadığınız önemli takım halinde oynadığınız zaman. Takım halinde hem
hücumda hem savunmada oynadığınız zaman işler istediğiniz gibi gidiyor. Ama bunu
yapmadığınız zaman rakip kim olursa olsun zor. Dolayısıyla zor bir maç bekliyor. Bursa spor
için ne kadar zorsa bizim içinde o kadar zor” şeklinde konuştu.
“TARAFTAR BASKISIYLA İSTEDİĞİMİZİ ALIRIZ”
Teknik direktör Korkmaz, sahada takım oyunu sergiledikleri takdirde güzel bir oyun olacağını
söyleyerek, "En önemli özelliğimiz takım oyunu sergilemek. Taraftarımız da inşallah bu sefer
katılım sağlar. Umarım daha öncekilerden daha fazla taraftarımız olur. Taraftar baskısıyla
istediğimizi alırız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9482.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un
Lansmanı Yapıldı
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un lansmanı, Kulüp yöneticileri, futbolcular ve Suat
Altın İnşaat yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Suat Altın İnşaat’ın İldem bölgesinde
bulunan Golden Center’da gerçekleştirilen...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor’un lansmanı, Kulüp yöneticileri, futbolcular ve Suat
Altın İnşaat yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Suat Altın İnşaat’ın İldem bölgesinde bulunan Golden Center’da gerçekleştirilen lansmana
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, Teknik Direktör Bülent
Korkmaz, futbolcular, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, Suat Altın İnşaat Ceosu Sedat
Kılınç yaptığı konuşmasında, “Bizler her daim kültürümüzü, tarihimizi, insanımızı
değerlerimizi korumayı ilke edindik. Erciyesspor’un Kayserimize yakışan başarılarını
desteklemek adına isim sponsorluğu konusunda genel kurul kararı ve TFF onayı ile anlaşma
sağladık. Kayseri Erciyesspor 2014-2015-2016 sezonunda Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor olarak anılacak” dedi.
Kılınç, “Suat Altın İnşaat ve Kayseri Erciyesspor futbol takımı isim anlaşmasından dolayı çok
mutlu oldum. Kayseri Erciyesspor kulübüne başarılar diliyoruz. İnşallah bu sinerji ile
takımımız zirveyi zorlar. Şehrimizi Avrupa’da da temsil eder. Temennimiz ve inancımız bu
çünkü takımımız çok güçlü bir takım. Arkadaşlarımız gerçekten çok kaliteli futbolcular. Sayın

Başkanımız da bu konuda çok gayretli ve takımımızı zirveye taşıyacağına gönülden
inanıyorum.
Beşiktaş maçı ile takımımız performansını gösterdi. İnşallah bundan sonra da daha sık
galibiyetler bekliyoruz.
Suat Altın İnşaat olarak projelerimiz ve 2023 vizyonumuz hakkında kısa bir sunum
yapacağım. Suat Altın İnşaat, 1970 yılında Altın İnşaat adı ile kurulan ve 2008 yılından
itibaren Suat Altın İnşaat isim değişikliğine giderek, kurumsal faaliyetlerine başlayarak
Kayseri’nin bir çok farklı lokasyonlarında konut üretmeye devam ediyor.
Bizim misyonumuz ve misyonumuzda öncelikle insanların daha kaliteli, daha sağlıklı bir
alana kavuşturmak. Kayseri’de de bunu yapmaya gayret gösterdik ve bundan sonra da daha
iyilerini yapmaya çalışacağız. Şu anda Kayseri’de 9 farklı lokasyonda 2 bin 600 konutluk
imar çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan biri Uğurevler bölgesi. Uğurevler bölgesinde
Altın Koza-1, Altın Koza-2, Altın Koza3, Altın Koza-4 ve devam ediyor. Projelerimiz Altın
Koza 8 ve 9 devam ediyor. Çok farklı bir projeyi de tamamladık ve konut sahiplerine teslim
ettik.
İldem bölgesinde Altın Park sitelerini teslim ettik. Altın Towers’i teslim ettik. Şu anda konut
sakinleri projelerimizde oturuyorlar.
Golden Center projemiz de devam ediyor. Toplamda 950 daireden oluşuyor. Kayseri’nin en
büyük yap-sat projesidir. Erken teslimatlar olacak bu projemizde. Bu projemiz çok farklı
özelliklere sahip. Alışveriş mekanları, yüzme havuzu, Türk ve Fin hamamı, buhar odası, tenis
kortları, anfi tiyatrosu kreşi, yeşil alanları ve süs havuzları olacak. Projemiz akıllı ev sistemi
ile yapılmış bir proje. 2015 yılında tamamlayacağız. İldem bölgesinde Golden Center-2
projesine de start verdik. Bu projemiz de 450 daireden oluşuyor. Lokasyon olarak tramvay
güzergahında olacak.
2014 yılında Ulusal alanda projeler yapmayı hedefledik ve İstanbul Kartal’da adalar ve deniz
manzaralı bir projeye start verdik. Yakın zamanda bu projemiz de başlayacak. Projemiz ruhsat
aşamasında” diye konuştu.
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, “Sponsorluklar zor geçer.
Suat Altın İnşaata bize verdiği destek ve üstlenmiş olduğu sponsorluklardan dolayı teşekkür
ediyorum. Şu da bilinmeli ki reklam enstirümanları arasında en faydalı, en ulaşıla bilecek,
futbol artık endüstriyel bir marka. En faydalı reklam argümanıdır. Suat Altın İnşaat bu medeni
cesareti göstermiştir. Bu yıl takımımızın hedefi büyük. İlk 8 haftalık performansımıza bakarak
bizi değerlendirenler sezon sonunda yanılgıya düşeceklerdir. Başta teknik heyet ve
futbolcularımız Kayseri Erciyesspor markasını bir üst sıraya yükseltmek için çalışıyorlar. Suat
Altın İnşaat bu sorumluluğu üstlendi” dedi.
Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9483.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Birlik Ve Beraberliğin Temeli Paylaşmak Ve
Beraber Olmak
Melikgazi Belediyesince bütün açılış, temel atma ile diğer sosyal ve kültürel etkinliklerde
geleneksel hale getirilen Aşure İkramı ile okul öğrencilere özel ekmek arası döner bugün
Melikgazi belediyesi ilköğretim Okulunda Cuma namazı...
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Melikgazi Belediyesince bütün açılış, temel atma ile diğer sosyal ve kültürel etkinliklerde
geleneksel hale getirilen Aşure İkramı ile okul öğrencilere özel ekmek arası döner bugün
Melikgazi belediyesi ilköğretim Okulunda Cuma namazı sonrasında kalabalık bir vatandaş
topluluğunun katılımı ile gerçekleştirildi.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Küçükali Mahallesinde Cuma namazı
sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında memnuniyetlerini sordu.
Küçükali Mahallesinde gerçekleştirilen mahalle ve esnaf gezisine Melikgazi Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Kaymakamı Erkaya YIRIK, AK Parti
Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, Belediye Meclis üyeleri, daire müdürleri ve mahalle
muhtarları iştirak etti.
4 kazanda yaklaşık 6 saat süre ile pişirilen…
İçerisinde fındık, fıstık, nohut, fasulye, incir, kayısı gibi 12 çeşit malzemenin bulunduğu 4
kazanda yaklaşık 6 saat süre ile pişirilen yaklaşık 3000 kişilik aşure ikramı, yapılan duanın
ardından öğrencilere ve vatandaşlara dağıtıldı.
Aşure ikramında bulunarak öğrenciler ile sohbet eden ve öğrencinin en büyük görevinin
derslere günü gününe çalışarak sınavlarda başarılı olması gerektiğini belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç ”Melikgazi Belediyesi ilköğretim Okulunda öğrencilerimiz ile
birlikteyiz. Önce ekmek arası döner sonra da aşure ikramında bulunduk. Bu okulun bizim için
önemi büyük çünkü ilk inşa ettiğimiz okul binamız burasıdır. Öğrencilerin gözlerindeki
pırıltıyı görünce yapılan çalışmanın yerinde ve zamanında yapıldığına kani olduk” dedi.
Semtlerde de yapılmasından dolayı
Dağıtılan aşureleri afiyetle yiyen öğrenciler ve vatandaşlarda Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç’ a teşekkür ederek, Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak
yapılan bu organizasyonun semtlerde de yapılmasından dolayı memnun olduklarını söylediler.
Semtlerde aşure ikramımız devam edecek
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin geleneksel Aşure ikramı için
yoğun talep olduğu ve hava şartlarına göre mümkün olduğunca semtlerde bu hizmeti sunmaya
devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9484.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Kto Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başbakan
Davutoğlu’nun Açıkladığı Reformları Olumlu
Bulduklarını Bildirdi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun açıkladığı ekonomide yapısal dönüşüm yaratacak reformları olumlu
bulduklarını söyledi.Ekonomideki reformların, beş ana temel üzerinde belirlenen...

07 Kasım 2014 Cuma 16:42

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun açıkladığı ekonomide yapısal dönüşüm yaratacak reformları olumlu
bulduklarını söyledi.
Ekonomideki reformların, beş ana temel üzerinde belirlenen 25 öncelikli dönüşüm
programından oluştuğunu ifade eden Hiçyılmaz, "Başbakanımız Sayın Davutoğlu’nun
açıklamaları, oldukça önemli bir adımı bizlere gösterdi. Üretime ağırlık vermek, büyümeyi
sürdürmek isteyen ve ihracatını 2023 yılında 500 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen ülkemiz
için önemli açıklamalardır” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, “Başbakan tarafından “Ekonomide Dönüşüm Programı” kapsamında
açıklanan; teşvik sistemi, teknoloji ürünlerine yönelik destekler, cari açığın azaltılmasına
yönelik çalışmalar ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması yönündeki başlıklar, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşları tarafından dile getirilen konulardır. Hükümetimizin özel sektörün
sesine kulak vermesinden dolayı büyük memnuniyet duymaktayız” dedi.
Hiçyılmaz, “4 yıllık süreç için önemli hedefler ortaya konulmuş durumdadır. Gayri Safi Milli
Hasılayı 1,3 trilyon dolara çıkarma, cari açığı yüzde 5,2’ye indirme, işsizliği 7,7’ye çekme
gibi hedefler, özel sektör temsilcileri olarak bizleri heyecanlandırmıştır. Bu hedeflere
varabilmek için hem makro politikaların iyi yürütülmesi hem de mikro yönüyle sektörel bazda
dönüşümlerin yapılması gereklidir" diye konuştu.
Açıklanan dönüşüm programında, 9 başlığın reel ekonomiyle ilgili olduğunu ve önemli
yapısal değişiklik sinyalinin görüldüğünü vurgulayan Hiçyılmaz, "Teknoloji ve Ar-Ge ön
plana alınmış bulunmaktadır. Bu durum üretim ve ihracat açısından çok önemlidir. Çünkü
Türkiye’nin en büyük problemi yüksek teknolojiye dayalı üretim yapma ve markalaşmaya
yönelme noktasında yaşanmaktadır. Taşeron olmaktan çıkıp know-how üretebilir hale
gelmemiz gereklidir. Bu eylem programının en önemli hedefi bu nokta üzerine
yoğunlaşmaktadır. Bir diğer hedef ise önemli teşviklerle rekabetçi bir ortama doğru
Türkiye’yi taşımaktır" şeklinde konuştu.
Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretimin teşviki konularında da programı
oldukça yeterli gördüklerini ifade eden Hiçyılmaz, "Özellikle enerji ihtiyacının karşılanması
noktasında yapılması düşünülen yatırımlar önem arz etmektedir. Kayseri’deki kamu ve özel
sağlık kuruluşlarının varlığı göz önüne alındığında, sağlık turizminin geliştirilmesi hedefi
bizler için kaçırılmayacak fırsat olacaktır. Ayrıca programda yer alan, taşımacılıkta lojistik

dönüşümle ilgili planlar ise ihracatın ve iç piyasadaki canlılığın artmasında etken olacaktır"
diye konuştu.
Ekonomik reformların açıklanmasındaki kararlılığın uygulamada da gösterilmesinin
gerektiğini vurgulayan Hiçyılmaz, para politikaları noktasında da Türkiye’nin şu anki pozitif
görünümünü koruması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9485.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

Mesleki Eğitimciler İnovasyon Geliştirme
Merkezi Açıldı
Mesleklerin kalite ve standartları ‘MESGEN’ ile yükselecek hedefiyle ,Avrupa Birliği
destekli merkez, Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezinde açıldı.Merkezin açılış törenine
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal...
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Mesleklerin kalite ve standartları ‘MESGEN’ ile yükselecek hedefiyle ,Avrupa Birliği
destekli merkez, Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezinde açıldı.Merkezin açılış törenine
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Esnaf
ve Sanatlar Odası Ahmet Övüç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran İl Milli
Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, öğretmenler Sivil
toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının
okunmasının ardından, projenin tanıtımı Abdulkadir Aydın tarafından yapıldı. Proje
kapsamında Kalite Standartlarına uygun olarak bir eğitim salonu düzenlendi. Salon
Bilgisayarlar ile donatıldı. Bilgisayarlar, uzaktan eğitim sistemine uygun olarak e- Öğrenme
eğitim sistemi ile donatıldi. Bu sayede Türkiye genelinde isteyen her Mesleki Eğitimci eÖğrenme sisteminden faydalanabilecek.Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Övüç
yaptığı konuşmada, "Bizlerde bu projenin ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Geleceğin nesli öğretmenlerin ellerinde şekillenecektir. Biz sanayiciler olarak bilinçli,
teknoloji yi yakından takip ederek yetişirsek, Dünya ile rekabette daha rahat hareket ederiz. ”
diye konuştu.İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ”Bu çalışmayı takdirle takip
ediyoruz. Eğitim kurumlarıyla sanayi işbirliğini her zaman önemsiyoruz,bu gibi çalışmaları
yapmayan kurum ve kuruluşların geleceğe dair söz söyleme hakkına sahip olacaklarını
sanmıyorum.Emegi geçenlere teşekkür ederim ”dedi.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise yaptığı konuşmada ”Mesleki alanda eğitimcilerin,
eğitimi özellikle özel sektörle işbirliği yaparak güçlerini birleştirmeleri bizleri mutlu etmekte"
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9486.html
Erişim Tarihi: 10.11.2014

