KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.03.2014–09.03.2014
Kayseri Turizmine 'vakıf' Dopingi
Kayseri'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, şehirdeki turizm hareketliliğinin
çeşitlendirilmesi ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla, Valiliğin başkanlığında
Kayseri'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyesi olacağı...
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Kayseri'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, şehirdeki turizm hareketliliğinin
çeşitlendirilmesi ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla, Valiliğin başkanlığında
Kayseri'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyesi olacağı bir dernek veya vakıf kurulması
için yürütülen çalışmalar son aşamasına getirildi.
Kayseri turizminin gelişmesi için büyük önem taşıyan vakıf ya da dernek oluşumuyla ilgili
bilgiler veren Kayseri Turizm Đşletmecileri Derneği (KAYTĐD) Başkanı Enver Sungur,
Kayseri'de hali hazırda 1999 yılında kurulmuş bir turizm işletmeciler derneği bulunduğunu
belirterek, ''Bu dernek faaliyetlerini devam ettirmekte ve aktif bir durumdadır. Derneğimizin
gayreti ve çabası ile yapılan birçok tanıtımlar ve girişimler oldu. Derneğimizin Kayseri
turizmine kazandırabileceği şeyleri hayata geçirebilmek için mücadelelerimizin belli
noktalarda tıkandığını gördük. Bunun içerisinde derneğimiz ve yahut alternatif olarak daha
zengin daha güçlü olabilmesi adına bir vakfın olabileceğini de düşündük. Bu düşüncelerimizi
sayın valimiz Orhan Düzgün'e de anlattık. Sayın Valimiz, geçmişte bu amaçlarla kurulmuş
olan bir vakfın olduğunu ve bu vakfın hayata geçirilebilmesi için gerekli girişimleri
başlattıklarını söyledi'' dedi.
Turizm sektörünün gelişmesi için kurulacak bu vakfın sadece turizm sektörünün ve vilayetin
değil ama şehirdeki diğer aktörlerin, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve diğer
kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin yer almasıyla bir anlam kazanacağını vurgulayan
Sungur, ''Valiliğin de içerisinde başkanlığını yürüteceği şekilde yer almasıyla şehrin turizm
kalkınma projelerini üretmesi, şehrin turizm ile ilgili yapabilecekleri noktasında neler olabilir,
hedef odaklı gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu vakıf veya dernek, şu anda toparlanma
aşamasında. Önümüzdeki ay içerisinde zannediyorum hayata geçecektir. Dernek veya vakıf
üzerinden bu işler yürütülecek'' ifadelerini kullandı.
Dernek ve vakıf hangisi olursa olsun, her ikisinin de bütçesi olacağını kaydeden Enver
Sungur, ''Bir havuzda toplanan üretebileceğimiz bütçesi olacaktır. Bu da şehrin turizm ile
tanıtımına harcanacak bütçe demektir. Şimdi bizler bireysel olarak ya da kurumsal olarak her
birimiz kendi işletmemizi veya şehirdeki bir şeyi anlatmaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bunları
anlatırken ve tanıtırken bütçelerimiz bazen yetiyor bazen ise yetmiyor. Bu noktada toplu ve
doğru bir tanıtıma ihtiyacımız olduğunu gördük yıllardır bunu söylemekteyiz. Bu tanıtımlar

farklı farklı bakış açılarından değil tek elden doğru bir bakış açısı ile tek bir tanıtım şekliyle
ama güçlü bir tanıtım şekli olması gerekiyor. Şehrin turizm değerlerini ve rotalarını
çıkarabilmek ve bunları ortaya çıkardıkça satılabilir, pazarlanabilir ve tanıtılabilir ürünlerin bu
işleri yürüten seyahat acenteleri ve tur operatörlerin listelerine girmesi. Bizim turizm
portföyümüzde bunlara var. Turizm acentalarına, 'Bu şu gruplara hitap edebiliyor, siz de bu
işin pazarında iseniz bu pazar içerisinde bizim de yer almamız gerekliliğini' onlara anlatmak
gerekiyor. Örnek olarak Erkilet havaalanına inen turistler kafileler halinde çevreyolu
üzerinden Kapadokya bölgesine geçerler. Orada konaklama yaparlar ve konaklamanın
çoğunluğu oradadır. Kayseri veya Niğde’yi günü birlik gezerler. Bunun neden Kayseri’de bir
veya iki gece konaklamaları olmasın. Tabi bunun alt etkenlerinin araştırılması gerekir. Fiyat
politikası mıdır, sosyal politika mıdır bunlara da bakmak gerekir. Kapadokya, Kayseri’nin
ayrılmaz bir parçasıdır. Kayseri, Kapadokya’nın giriş kapısıdır. Böyle bir durumda
Kayseri’nin bu pastadan pay almaması Kayseri açısından olumsuz sonuç doğurmaktadır'' diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6065.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri Sürücü Kursları Dernek Başkanı
Munir Borazan:
Kayseri Sürücü Kursları Dernek Başkanı Munir Borazan, "Yeni düzenleme ile sürücü
kurslarının fiyatlarında artış oldu" dedi.Kayseri Sürücü Kursları Dernek Başkanı Munir
Borazan, yeni düzenlenen MTSK yönetmeliği hakkında bilgiler...
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Kayseri Sürücü Kursları Dernek Başkanı Munir Borazan, "Yeni düzenleme ile sürücü
kurslarının fiyatlarında artış oldu" dedi.
Kayseri Sürücü Kursları Dernek Başkanı Munir Borazan, yeni düzenlenen MTSK yönetmeliği
hakkında bilgiler verdi. Borazan, "MTSK yönetmenliği yeniden düzenlendi. Yaklaşık 25
senedir düzenlenmeyen bir MTSK yönetmenliği vardı. Bu yeni düzenlemede, motorlu taşıt
kurslarına devam eden ve yeni kayıt yaptıran adaylarımızın, eski sisteme bakarak çok değişik
yönetmelikler var. Daha önceleri direksiyon sınavlarında vatandaş araca biniyordu ve 5
dakikalık bir zamanda sınav bitiyordu. Sınavlarda da sadece düz yol üzerinde sınav
yapılıyordu. Bu yeni yönetmenlik çıktıktan sonra sınav sistemleri değişti. Her bir aday yarım
saat sınava giriyor. Bu yarım saatlik sınav içerisinde de emniyet kemerini takmayan, sinyalini
vermeyen, el frenini indirmeden hareket eden, rampada kalkış yapamayan adaylar artık sürücü
belgesi alamıyor" dedi.
Sürücü kurslarının fiyatlarında da artış olduğunu dile getiren Borazan, "Daha önce kurs
fiyatlarımız 400 TL ile 500 TL arasında değişiyordu. Adaylarımızın 12 saat sürüş eğitimi
almaları gerektiği düşünülerek, kurs fiyatlarımız 800 TL ile 900 TL arasında çıktı. Fiyatların

yükselmesinin tek başlıca sebebi direksiyon sınavının çok ciddi yapıldığından kaynaklanıyor.
Sürücü ehliyeti almak için müracaat eden vatandaşımız eğer direksiyon eğitimini tam almaz
ise başarılı olamıyor. Tam alması içinde kurs fiyatlarının yükselmesi gerekiyor. Buna göre de
sürücü kursları fiyatlarını ister istemez yükseltmiş gözüküyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6066.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Hak eden kazandı… Kayserispor rezil oldu…
Faruk AYDEMĐR
kayseri-gundem@hotmail.com
02 Mart 2014, 15:57
Haftalardır merak edilen kayseri derbisinde hak eden kazandı…Öncelikle şunu net ifade
edebilirim…Kayserispor’un ilk yarıda kazanma gibi bir görüntüsü kesinlikle yoktu. Sanki
Kazanmaya ihtiyacı yokmuş gibi, sanki ligde konumu çok mükemmelmiş gibi oynadılar.
Puana
puanlara ihtiyacı yokmuş gibi sahada top çevirdi durdular. Erciyesspor ceza sahası içine
giremediler bile… Enteresan bir görüntü sergiledi Kayserispor…
Erciyesspor ise diri göründü… Đki gol attı ama sayılmadı. Golün biri bana ‘temiz’ gibi geldi
ama hakem geçersiz kıldı. Ancak Erciyesspor hem orta alanda, hem defansta hem de ileri uçta
çok etkiliydi… Gol geliyorum dedi ve ilk yarının son
saniyelerinde Edinho Erciyesspor’u öne geçiren golü attı… Ofsayt var veya yok…
Durum 0-1
Đkinci yarıda değişen hiçbir şey olmadı. Üç oyuncu değişikliği yaptı Kayserispor’un teknik
direktörü Domingos… Zurab sakatlandı, Okay zaten ha var ha yok, Bobo’da boş kaleye
gönderemeyince oyundan alındı. Nobre, Sinan Bakış ve Cüneyt Köz oyuna dahil oldu. Ancak
ne olursa olsun…Kim girerse girsin böyle futbolla, böyle mücadeleyle zaten hiçbir şey
değişmeyecekti… Erciyesspor çok akıllı ve çok istekli oynuyordu… Ligde kalmak istiyorsa
bir takım zaten böyle oynamalıydı… Erciyesspor’da
işinin gereğini yaptı canla başla oynadı… Đkinci gol geliyorum dedi ve penaltı oldu…
Kayserispor kalecisi Sinan gole izin vermedi ama Erciyesspor bu işin peşine bırakmadı.
Aradığı golü yine golcü oyuncusu, flaş isim Edinho ile buldu. Edinho belki de Kayserispor’un
hayallerini yıkan isim oldu… Durum 0-2…
Oynayan atıyor… Mücadele eden kazanıyor… Goller geliyor… Erciyesspor
coşuyor… Oyuna sonradan giren Ibricic durumu 3-0 yaptı… Vay koskoca
Kayserispor vayy… Ne hallede düştün bee… Düşenin dostu olur mu hiç… 4-0 oldu… Đbricic
fena haşladı Kayserispor’u…
Akıllara zarar Kayserispor’un oyunu… Maçı izleyen kadın ve çocuklarda isyan etti bu
duruma… Ancak tek tesellileri Kayseri Erciyesspor’un da bir Kayseri
takımı olmasıydı…(!)
Üzülüyorum çünkü bir Kayserispor’un çöküşünü izliyorum… Üzülüyorum son yılların flaş
takımı olan Kayserispor’un şimdi ezile ezile, çaresizce düştüğünü
görüyorum… Belki de bu iki takım son kez Süper lig’de karşılaşıyorlar…

Bilmiyorum benim umudum kalmadı ama belki Erciyesspor, bu futbolla pes etmez diye
düşünüyorum…
Kayserispor rezil oldu…
Erciyesspor vezir oldu…
Kayserispor artık PTT ligine el salladı...
Erkenmi konuşuyorum derseniz bana göre değil ama sizi bilmem (!) bu iş bitti.
Kayserispor’un süper Lig macerası bence dün sona erdi…Herşey bitti...
Erciyesspor gerçekten bu sezon ligde kalır bir futbol ortaya koydu… Kazanana helal olsun
inşallah yolu açık olsun…
Peki şimdi ne olacak?
Kayserispor’un bu durumu bundan
sonraki haftalarda nasıl olacak?
Hani Bozulmamış puanlar
hesaplanıyordu…
Hala bu takım düşmez diyenler var mı acaba…Hala umudu olan var mı acaba… Kim çıkıp ta
konuşacak çok merak
ediyorum...
Keşke yanılsam... Keşke söylediklerim olmasa... Düşüncelerim yanlış olsa...
Çıkmayan candan ümit kesilmez sözü ile kendimizi teselli etmekten başka çaremiz yok.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6067.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Tatbikat Gerçek Oldu
Kayseri’de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin
(UMKE), kentsel dönüşüm için yıkımı yapılan binalarda ilk yardım konusunda tatbikat
yaptığı sırada, şiddetli rüzgardan çatısı yıkılan iş yerine yardım...
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Kayseri’de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin
(UMKE), kentsel dönüşüm için yıkımı yapılan binalarda ilk yardım konusunda tatbikat
yaptığı sırada, şiddetli rüzgardan çatısı yıkılan iş yerine yardım etmesiyle tatbikat gerçek oldu.
Tarih boyunca birçok depreme tanık olan Türkiye’de, birçok insan hayatını kaybetti. Son
olarak 1999 Düzce depremi ve 2011 Van depreminde binlerce insan öldü. Yaşanan bu acı
olaylardan sonra ilk yardımın insan hayatı için önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Bu
kapsamda çalışma yapan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Ulusal Medikal Kurtarma
Ekibi (UMKE) ekipleri, Talas Bulvarında Ödül Yapı tarafından kentsel dönüşüm projesi
çerçevesinde, yıkımı yapılan binalarda, tatbikat gerçekleştirdi. Deprem sonrasında ilk olarak
yapılması gerekenler konusunda yapılan tatbikat sırasında, aşırı rüzgardan dolayı, tatbikat
yapılan binaların yanında bulunan bir iş yerinin çatısı uçtu. Đş yeri sahibinin de yardım
istemesi üzerine olay yerine geçen ekipler, hemen olaya müdahale etti. AKUT ekipleri, iş

yerinin çatısını çevreye zarar vermemesi için yere sabitleyerek herhangi bir can kaybı,
yaralanma ve daha fazla maddi hasar meydana gelmesine engel oldu. Çatısı yıkılan iş yerinde,
kaza sırasında müşterilerin olmaması da büyük bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir can
kaybı veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
TATBĐKAT SIRASINDA GERÇEK KAZAYA MÜDAHALE
Kazayla ilgili bilgi veren AKUT Kayseri Ekip Lideri Zafer Karagül, eğitim esnasında böyle
bir olaya tanık olmalarının kendileri için de tesadüf olduğunu söyledi. Karagül, “Arkamızda
gördüğünüz yerin yanında dünden beri tatbikat çalışmamız vardı bizim. Eğitim çalışması
esnasında çatının çöktüğünü görünce ve gelen yardım talebi üzerine olaya müdahale ettik ve
çatıyı uçmaması için yere sabitledik. Hava alan, yelken etkisi yapan bazı yerler vardı. Onların
da sökümünü yaptık. Şuan da çatıyı uçmayacak vaziyete getirdik. Bu haliyle de sabitleyip
bıraktık. Normalde öğleden sonra da eğitimimiz devam edecekti. Fakat rüzgarın çok
hızlanması sebebiyle, Organize sanayide çıkan yangına UMKE ekiplerinin gitmiş olması ve
dağda da ciddi anlamda rüzgar var ve jandarma ekipleri de dağdaki görev yerlerine geçmek
zorunda kaldılar. O yüzden eğitimi de bugün öğlen itibariyle burada bitirmiş olduk. Yaralanan
olmadı. Müşteriler yokmuş sabah itibariyle” dedi.Öte yandan, yapılan tatbikatla ilgili
açıklama yapan AKUT Kayseri Ekip Lideri Zafer Karagül, olay anında yaralılara nasıl
müdahale edilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yaşanan bir doğal afette
veya kazada, ilk yardımın önemine vurgu yapan Karagül, “Burada yaptığımız iki senaryo
oldu. Đlkinde, öncelikle duvarın önü temizlendi. Daha sonra duvardan içeriye parça
düşürmeden, çünkü kazazedenin ne vaziyette bilmiyorduk. Sonrasında içeriyi kontrol
ettiğimizde kazazedenin duvar dibinde olduğunu gördük. Đçeriye parça düşürmeden duvarı
dışarıya doğru temizleyerek bir pencere açtık. 3 kişilik bir ekip içeriye girdi. Aşağıdaki
kazazedenin kolunun ve bacağının kırık olduğu düşünülerek boyunluğu takıldı. Koluna ve
bacağına müdahale edildi. Sedyelendikten sonra dışarıya alınarak ilk yardım çadırına sevk
edildi. Đkinci senaryoda ise, binanın ikinci katının yatak odasında sıkışmış olduğu varsayılan
kişi için, bir üst katın tabliye betonu açılarak içeri girildi. Yalnız alan çok dar olduğu için
sadece bel, omurga ve sırtı sabitlenerek sedyesiz olarak kazazede dışarıya alındı. Dışarı
çıkartılır çıkartılmaz da, sedyeyle ilk yardım çadırına alındı” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6068.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Forum Kayseri Cem Arslan’la Ziyaretçilerine
Keyifli Anlar Yaşattı
Radyo programcısı Cem Arslan Forum Kayseri’ye konuk oldu.Forum Kayseri AVM
düzenlenen söyleşi ve imza günüyle ziyaretçilerini, radyoların sevilen ismi Cem Arslan ile
buluşturdu. Best FM’deki Gazoz Ağacı ve Gazor ile her gün binlerce kişiye...
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Radyo programcısı Cem Arslan Forum Kayseri’ye konuk oldu.
Forum Kayseri AVM düzenlenen söyleşi ve imza günüyle ziyaretçilerini, radyoların sevilen
ismi Cem Arslan ile buluşturdu. Best FM’deki Gazoz Ağacı ve Gazor ile her gün binlerce
kişiye seslenen Cem Arslan, kendisini dinlemeye gelenlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Yaptığı esprilerle ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatan Cem Arslan, bir halk kahramanı
Gazor hakkında dinleyicilerinin merak ettiği sorulara da cevap verdi.
Sevenleriyle keyifli ve eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren Arslan, söyleşinin ardından bol bol
imza dağıttı ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6069.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Oto Galericiler Sitesini Ziyaret Etti
Melikgazi Belediyesi Başkanı ve Ak Parti Melikgazi Belediyesi Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, Anadolu Oto Galericiler Sitesi esnafları ile bir araya geldi.Seçim çalışmaları
kapsamında ziyaretlerini sürdüren Melikgazi Belediyesi Başkanı...
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Melikgazi Belediyesi Başkanı ve Ak Parti Melikgazi Belediyesi Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, Anadolu Oto Galericiler Sitesi esnafları ile bir araya geldi.
Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye
Meclis Üyesi adayları ve kendisine destek veren çok sayıda partili vatandaş ile birlikte
Anadolu Oto Galericiler Sitesi’ne çıkarma yaptı. Site yönetimi tarafından kapıda karşılanan
Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, alışveriş için gelen müşteriler ve galeri sahipleri ile
tek tek tokalaşarak tatlı ikramında bulundu. Kendisine gösterilen ilgiden oldukça mutlu olan
Başkan Büyükkılıç, iki müşteri arasındaki araç alışverişine de aracı olarak satış bitirme
pazarlığı yaptı. Kendisine kucak açarak ilgi ile karşılayan site yönetimi ve galeri sahiplerine
teşekkür eden Başkan Büyükkılıç:
“Melikgazi Belediyesi olarak belirli alanlarda kümeleşmiş esnaf sitelerimize büyük önem
veriyor taleplerinin olması durumunda ise elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
Esnaflarımızın en iyi şartlarda hizmet verebilmesi, alışveriş için gelen vatandaşlarımızın da bu
ortamlardan daha güzel şekilde istifade edebilmeleri için çeşitli projeler üretiyoruz.
Amacımız, kaliteli hizmeti en iyi şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunmak ve bu
hizmetlerden herkesin eşit şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Önümüzdeki dönemde de
esnaf kardeşlerimiz için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Borçsuz bir belediye
olarak yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyoruz. Ayrımcılık yapmadan popülist
yaklaşımlarda bulunmadan hizmet üretiyor, güler yüzle ekibimizle en iyi şekilde hizmet
vermeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Şimşek de konuşmasında,
kendilerini ziyarete gelen başkan Büyükkılıç’a bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6070.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Derbiyi Kayseri Erciyesspor Kazandı
Kayserispor Teknik Direktörü Paciencia, 4-0 kaybettikleri Kayseri Erciyesspor maçı sonrası,
"Hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz" dedi.Maçın ardından düzenlenen basın
toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü...
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Kayserispor Teknik Direktörü Paciencia, 4-0 kaybettikleri Kayseri Erciyesspor maçı sonrası,
"Hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü
Paciencia, takımın başına geldiğinden beri en kötü müsabaka olduğunu belirterek, "Rakip
takımı tebrik etmek gerekiyor. Biz takım halinde 11 kişilik mücadeleyi veremedik. Rakip
takımı tebrik etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Hayal kırıklığına uğrattığımız için
üzgünüz. Matematiksel olarak şansımızın kalacağı son ana kadar görevimin başındayım.
Kaçan ve havlu atan bir teknik adam değilim. Topu kaleye sokamazsanız yenilirsiniz. Daha
kaliteli oynamamız ve topları kalenin içine sokmamız gerekiyor. Ben mücadelenin son
haftasına kadar burada kalmak istiyorum" diye konuştu.
Kayserisporlu futbolcu Nobre, alınan sonuç için üzgün olduklarını ifade ederek, "Kafamızı
kaldırarak ahlaklı insanlar olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Sorumluluğumuzu üzerimize
almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR CEPHESĐ
Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise galibiyet için mutlu olduklarını
söyleyerek, "Aynı kentin iki takımı olmanın vermiş olduğu sorumluluklarla rakibimizin
üzüntüsünü paylaşıyoruz. Ama bir şehirde iki takım olmak düşman olmak değil, yarış etmek,
galip geleni de tebrik etmektir. Đlk 45 dakika bizim istediğimiz gibi değil. Ama ilk devrenin
son dakikalarında attığımız gol bizim için avantaj ve motivasyonumuzu yükseltti. Bizim için
ikinci yarı büyük bir avantaj oldu. Kayserispor bundan önceki maçlarda da gol yedikten
sonraki kırılgan yapısını bu maçta da gösterdi. Bunu iyi değerlendirdik. Penaltıyı kaçırdıktan
sonra rakibimizin daha çok etkili olmasını düşünmek var ama o arayı geçiştirmek çok
önemliydi. Oynadığımız 90 dakikada sadece skordan memnunuz ama takımımız adına
eksikliklerimizi görmek zorundayız. Dışarıdan bakıldığı zaman daha çok güven veren bir
takım görüntüsü vermemiz lazım. Kaybedebiliriz ama 90 dakika sonunda farklı bir takım
ortaya çıkması lazım. Bütün çabamız bu. Bu gelişmeleri devam ettirmek zorundayız.
Kayserispor’a geçmiş olsun diyoruz. Henüz lig bitmiş değil. Yukarıları için biz de varız
dedik" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un baskı kuracağını bildiklerini belirten Kayseri Erciyessporlu futbolcu Emre
Öztürk de, "Sabırlı oyunla, kazandığımız toplarla golleri bulduk. Hocamızın verdiği taktiği
yaptık ve kazandık" dedi.
Kayseri Erciyessporlu bir diğer futbolcu Mandjeck, "Geçen haftaki gibi yine iyi bir maç
oynadık. Maçın çok zor geçeceğini anladık. Çok iyi savunma yaparsak pozisyon bulacağımızı
biliyorduk. Sonrasında da pozisyon bulduk. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6071.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Vali Orhan Düzgün'den Yeşilay Haftası Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Yeşilay Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bireylerin,
özellikle de çocuk ve gençlerimizin, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir
toplum için en önemli koşuldur. Çünkü mutlu...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Yeşilay Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bireylerin,
özellikle de çocuk ve gençlerimizin, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir
toplum için en önemli koşuldur. Çünkü mutlu olmanın en bariz göstergesi, vücut sağlığı ve
devamında sağlıklı olmaktır" ifadesinde bulundu.
Vali Düzgün mesajına şu şekilde devam etti:
"Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, onlara vereceğimiz sağlık
bilinciyle mümkün hale gelecektir. Sigara ve alkollü içecekler dâhil olmak üzere, kişilerde
madde bağımlılığına neden olan alışkanlıkların önlenmesi için kurulan Yeşilay’ın, kuruluş
tarihini içine alan bu hafta, özellikle gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesiminden
insanımızın zararlı alışkanlıklarını bırakmaları için bir fırsat teşkil etmektedir.
Alkol ve uyuşturucu, insan sağlığının en önemli ve en tehlikeli düşmanıdır. Bu alışkanlıklar,
kişilerin kendi sağlığını etkilediği gibi, aile ve sosyal hayatlarında da olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Ayrıca, sigara kullanımı ve alkol bağımlılığı, sonu ölüme kadar varan ciddi
sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir.
Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere,
toplumumuzdaki tüm bireylerin bu zararlı maddelere ulaşmasını
önlemek, tüm toplumun görevidir. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan kişinin kendisine,
ailesine ve çevresine zarar verdiğini, el birliği ile önce çocuklardan başlayarak, gençlere ve
toplumun tüm kesimlerine, anlatmak da tüm bireylerin ortak sorumluğudur.
Tütün mamullerini kullanma durumu; ilimizde Türkiye ortalamalarında iken, alkol tüketimi,
her geçen gün daha da küçük yaş gruplarına inerek, hızlı bir artış içerisindedir. Son
zamanlarda şehrimizde Emniyet güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlarla, insanlarımızın
geleceğini karartan uyuşturucuya karşı da etkin bir mücadele verilmektedir.

Bu konuda memnuniyet verici durum ise, şehrimizde toplumsal bilinç düzeyinin yüksek
olmasıdır. Bizler, tüm bu zararlı alışkanlıklardan, uzak durmanın en birinci ve en önemli
yolunun eğitim olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlamda toplumda bir bilinç ve farkındalık
oluşturmak; hem devleti temsil eden bizlerin, hem de halkın her an içerisinde olan sivil
toplum kuruluşlarımızın görevidir.
Bu düşünceler çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi
madde bağımlılığı konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve Yeşilay gönüllüsü olmaya
davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza tütün, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak,
sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6072.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Özhaseki'ye Akrostiş Şiir Sürprizi
AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Bereber Yürüyoruz, Birlikte Başarıyoruz'
isimli toplantıda Başkan Özhaseki'ye ithafen okunan şiir, duygu dolu anların yaşanmasına
neden oldu.Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen ve Büyükşehir...
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AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Bereber Yürüyoruz, Birlikte Başarıyoruz'
isimli toplantıda Başkan Özhaseki'ye ithafen okunan şiir, duygu dolu anların yaşanmasına
neden oldu.
Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin
yanısıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, Kocasinan
Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik ve Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu
ile kadın kollarına mensup çok sayıda kadının katılımıyla düzenlenen toplantıda oldukça
duygusal anlar yaşandı.
'Beraber Yürüdük Biz Yollarda' şarkısının Kayseri'deki belediye başkanlarına uyarlanmış ve
AK Parti Kadın Kolları üyeleri tarafından seslendirilmiş hali, slayt eşliğinde gösterilirken
salonda büyük coşku yaşandı. Uzun süre alkışlanan bu parçadan sonra ise kürsüye Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki davet edildi. Öncesinde ise kendisine ithafen yazılan
akrostiş şiir okundu. Okunan şiirden Başkan Özhaseki oldukça duygulanırken eşi Neşe
Özhaseki'nin ise gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Medarı iftiharı Kayseri'nin
En çalışkan başkanı Türkiye'nin
Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen
Muhteşem projeleri icra eden
Ecdadına rahmet, nesline selamet
Tecrübenle, tebessümle yola devam et

Özü sözü bir olan
Zeki, gayretli yılmayan
Her yerde övgüyle konuşulan
Anaların duasıyla korunan
Sabrın, selametin, saadetin artsın
Emsali bulunmayan büyük başkansın
Kılıçdaroğlu senin gadanı alsın
Đradenle, ifadenle siyasette örnek insansın.
Daha sonra kürsüye gelen ve salonu dolduran kadınlara hitaben bir konuşma yapan Başkan
Özhaseki, kadının toplumumuzdaki yerini ve değerini anlattı. Kadınların seçkin ve saygın bir
yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, tarihe malolmuş Hunat Hatun, Fatma Bacı
gibi şahsiyetlerin hayatından ve yaptıkları işlerden kesitler sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6073.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

“Erciyes Hacılar'ı Ayağa Kaldıracak“
"Ufuktaki Kent Kayseri" vizyonunu ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Yeşilhisar ile başladığı ilçe programlarını Hacılar ile tamamladı. Kayseri'nin tüm
ilçelerine giderek Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını...
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"Ufuktaki Kent Kayseri" vizyonunu ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Yeşilhisar ile başladığı ilçe programlarını Hacılar ile tamamladı. Kayseri'nin tüm
ilçelerine giderek Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını ve yapacaklarını anlatan Başkan
Özhaseki, bu kez Hacılarlılara seslendi. Hacılar için düşünülen projeleri açıklayan Başkan
Özhaseki, Hacılar için en önemli yatırımın Erciyes'ın Hacılar bölgesinde yapılan yatırımlar
olduğunu belirterek, Erciyes'in Hacılar'ı ayağa kaldıracağını söyledi.
"Hacılar Büyükşehir El Ele" vurgusuyla Đlçe Spor Salonunda gerçekleştirilen toplantıya
Başkan Özhaseki'nin yanı sıra Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Hacılar Belediye Başkanı
Ahmet Herdem, Ak Parti Đlçe Başkanı Hüdai Barut, Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici,
aralarında Saffet Arslan'ın da bulunduğu iş adamları ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.
Toplantıda Ak Parti Đlçe Başkanı Hüdai Barut'un kısa bir selamlama konuşmasının ardından
kürsüye gelen Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici, Hacılar'ın daha önceki seçimlerde Ak
Parti'ye en büyük desteği veren ilçe olduğunu ve Başbakan Erdoğan'dan ödül aldıklarını
belirterek 30 Mart seçimlerinde de aynı başarıyı göstereceklerini söyledi.
Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de konuşmasında bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı
Başkan Ahmet Herdem'e teşekkür etti. Dengiz, 30 Mart seçimlerinde Hacılar'ın yine rekor
oyla Ak Parti'ye destek vereceğine inandığını dile getirdi.

Büyük bir alkış ve tezahüratlar eşliğinde kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ise her geldiğinde gösterdikleri ilgi ve güler yüz nedeniyle Hacılarlılara teşekkür
ederek konuşmasına başladı. Geçmişteki Kayseri'yi anlatan ve Kayseri'nin nasıl çağdaş bir
kent haline geldiğini fotoğraflarla anlatan Başkan Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye
Başkanlığı döneminde beş bin günde on bin iş yaptıklarını söyledi. Hizmet belediyeciliği
yaptıklarını ve hiç kimseyle kavga etmeden uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Özhaseki,
bundan sonra da gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
"ERCĐYES PROJESĐ'NDEN HACILAR DA NASĐPLENECEK"
Konuşmasına Hacılar ile ilgili tespitlerini aktararak devam eden Başkan Özhaseki, Hacılar'a
yapılan hizmetleri anlattı. Bugüne kadar ilçenin altyapısı için 30 milyon lira harcadıklarını
ifade eden Özhaseki, Hacılar Meydanı, çevre düzenlemeleri ve yapılan yollarla ilgili bilgiler
verdi. Erciyes projesi üzerinde özellikle duran Özhaseki bugüne kadar Erciyes denince sadece
Hisarcık kapının akla geldiğini, artık Hacılar'ın da Erciyes'ten nasipleneceğini kaydetti.
Erciyes projesinin Hacılar'ı ayağa kaldıracak proje olduğunu vurgulayan Özhaseki, Erciyes'in
Hacılar bölgesinde yapılan yatırımları anlattı.
Hacılar'a yeni dönemde yapılacaklar konusunda da bilgi veren Başkan Özhaseki, "Bu dönem
içinde ilk yapılacak hizmet dönüşüm olacak. Eski evlerin bulunduğu bölgede yeni bir
planlama yapılacak. Doğalgaz Hacılar'a gelecek. TOKĐ'nin Hacılar'a modern konutlar
yapmasını sağlayacağız. Erciyes'e gelen turistlerin yeme içme ihtiyaçlarının karşılanacağı
modern iş yerlerinin de bulunduğu yeni bir meydan düzenlemesi yapacağız. Kayseri-Hacılar
ve Hacılar-Erciyes yollarını genişleteceğiz. Erciyes Hacılar kapı bölgesine konaklama tesisleri
yapılacak. Đçinde gençler ve hanımlara yönelik kurs merkezleri, spor salonu ve diğer
ihtiyaçları karşılayacak tesislerin bulunduğu sosyal tesisi yapacağız" dedi.
Başkan Özhaseki sözlerinin sonunda 30 Mart'ta Hacılar'dan rekor oy beklediğini belirtti ve
destek istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6074.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri Şekerspor Kırıkhan Deplasmanında
Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 24. haftasında Hatay
deplasmanına giderek, Lig’in güçlü takımlarından Kırıkhan Spor'a konuk oldu.Kırıkhan Şehir
Stadyumu’nda 2 Mart Pazar günü saat 13.30’da başlayan...
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Spor Toto 3. Lig, 3. Grupta mücadele eden Kayseri Şekerspor, Lig’in 24. haftasında Hatay
deplasmanına giderek, Lig’in güçlü takımlarından Kırıkhan Spor'a konuk oldu.
Kırıkhan Şehir Stadyumu’nda 2 Mart Pazar günü saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı Orta
Hakem Ozan Soykan, Yardımcı Hakemler Erdinç Kirici, Koray Yıldızer ve 4. Hakem Hakan
Demir yönetirken, Kayseri Şekerspor karşılaşmaya; Bekir, Tayfun, Orhan, Şenol, Emre
Gemici, Đsmail, Mustafa Serkan, Mustafa Yaşar, Tugay, Vehbi ve Đlyas 11’i ile başlarken,

Kırıkhan Spor ise Ömer, Emrah, Nevzat, Semih, Habib, Ali, Ümit, Ersan, Mustafa,
Muhammed ve Đlhan 11’i ile çıktı.
Karşılaşmaya her iki takımda hızlı başlarken, sahasında oynama ve seyircinin coşkulu
desteğini iyi kullanan Kırıkhan spor, maçın henüz 5. dakikasında Habib Uzın'un ayağından
bulduğu gol ile 1-0 öne geçen taraf oldu. Bu golün ardından beraberlik golü bulmak için rakip
kaleye kontra ataklar düzenleyen Kayseri Şekerspor, kendi ceza sahası içerisindeki
karamboldan faydalanan Kırıkhan Spor'un 2. golüne engel olamadı ve ilk golün sahibi Habib
Uzun'un golü ile 27. dakikada 2-0 geriye düştü. Đlk yarıda başka gol olmayınca ilk 45 dakika
2-0 Kırıkhan Spor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın 2. yarısında gol arayışına hız veren Kayseri Şekerspor, aradığı golü 50.
dakikada Kırıkhan Sporlu Muhammed'in kendi kalesine attığı golde buldu. Bu golün hemen
ardından Kayseri Şekerspor kalesine ataklar düzenleyen Kırıkhan Spor ise 3. golünü 52.
dakikada Mustafa Olcaytu'nun ayağından buldu. Đkinci yarıda çok daha baskın bir futbol
sergileyen Kayseri Şekerspor, maçın bu dakikalarından sonra başka gol bulamayınca
karşılaşma; 3-1 Kırıkhan Spor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6075.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Çocukluğumdan Bir Bayram Nostaljisi
Bir başkaydı çocukluğumuzun bayramları. Gurbetten akın akın insanlar gelirdi, özlem vardı,
hasret vardı, arkadaşlık, dostluk vardı. Yıllardır ayrı kalanlar buluşur, hatıralar canlanır,
özlemler dinerdi. Đşte size çocukluğumdan bir bayram nostaljisi
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Bir başkaydı çocukluğumuzun bayramları. Gurbetten akın akın insanlar gelirdi, özlem vardı,
hasret vardı, arkadaşlık, dostluk vardı. Yıllardır ayrı kalanlar buluşur, hatıralar canlanır,
özlemler dinerdi. Đşte size çocukluğumdan bir bayram nostaljisi.
Her kurban bayramında Develiye giderdik. O zamanlar annem ve babam hayattaydı. Kurbanı
Develide kesmek adet olmuştu. En az yirminin üzerinde çoluk çocuk düğüncü usulü kadınlar
bir odada, erkekler bir odada haremlik selamlık kalırdık evimizde. Buna rağmen odalara
sığmaz akrabalarda yatıya giderdik.
Evimizde uzun müddet yoğurt ve süt için annem inek besledi. Bir mahalleye yeterdi
ineğimizin sütü. Đsteyen herkes elinde tasla gelir geri çevrilmezdi.
-Hacı anneannem selamı var, bebeğimizin sütü yok. Annem git Nütüye (Lütfiye) annene varsa
tasa süt koysun bebeğimiz için.
Bir aşırma (kova) süt veren ineğimiz, kimin nazarı değerdi bilinmez. Fakat göz değerdi
zavallı hayvana, iki üç seneden fazla yaşamaz nazardan ölürdü. Annem yaşlanıncaya kadar
ineğimiz hep vardı. Babamla birlikte eşek ile ineğimize Aşağı Everek’teki bahçemizden iki
günde bir taze yonca getirirdik.
Rahmetli annem bayramlarda komşulardan sütleri toplar ekmek evinde büyük mangalın
üstünde kaymak sererdi. O kaymağın tadı hala damağımdadır. Rahmetli babam ikindi
namazından Eyüp ve Osman Amcamla birlikte gelir, Aşağı Everek’teki aile mezarlığımıza
ziyarete giderdik. Babam ve amcam her gittiğimizde mutlaka Yasin’i Şerif okurlardı. Bu
ziyarete Develiye her gittiğimde mutlaka bende katılırdım.

Bayram namazı, Cami Kebirde ya da Maviler Camiinde kılardık. Camide bazen Eyüp
Amcam, bazen de Ahmet Hocam, bayram vaizi yapardı. Camiden sonra evimizin arka
bahçesinde kurban kesim işi başlardı.
Kurban birinci gün kesilir, daha et soğumadan arka bahçede mangal yanar, et pişirmeğe
başlardım. Evdekiler konu komşuya akşama kadar ziyafet çekerdik. En az altı yedi koyun
kurban olarak kesilirdi. Ankara’dan amcamların kurbanları mahallede olan fakirlere ve kurban
kesmeyenlere dağıtılırdı. Fazla olursa kuran kursuna ya da imam hatip okuluna gönderilirdi.
Sabahları namazdan sonra yatmayan annem cıvıklı içi, peynirli ve cevizli hazırlar mahalle
fırınına büyük bakır işli lengerinin içinde götürür, pişmesi için sıraya girerdim. Rahmet Uzun
Mustafa (Delak) Amcanın fırını Maviler Camii karşısındaydı. Bizim eve en yakın fırın oydu.
Sırada bekleyen çocuklar çok konuşunca fırındaki uzun küreğin sapı kafamızda patlardı.
Bayram sabahı yemek hazırlanır; yoğurtlu çorba, et yahni, pirinç pilavı, cevizli alinaz ya da
oklavadan çekme baklavalar mutlaka yapılırdı. Büyük mangalın üstünde közde pişen tereyağlı
su böreğine doyum olmazdı. Yemekten kalkmadan rahmetli fotoğrafçı Halil Amca ilk
ziyaretçimiz olurdu.
Aşağı odada kilerin yanındaki odada üç sofradan az olmamak üzere bayram yemeği yenirdi.
Amcamlar ağabeyimler in paylaştığı yemekler imece usulü evde pişer bizim evde toplanırdı.
Yemekten sonra eller öpülür. Çocuklar bayram harçlıklarını cebine indirir. Bakkal Murtaza
Hocaya, Bakkal Hamdi Amcaya, Kubulu’nun Hacı’ya, karınca padişahına gidilirdi. Mantar,
çatapat, şeker bisküvi, lokum ya da şeker sucuğu en gözde bayramlıklardı. Konu komşu
gezerek el öpülürdü. Bayramlarda mutlaka büyükler evlerinde ziyaret edilirdi. Ceplerimiz
şeker ile dolar, yıllık şeker ihtiyacımızı karşılardık. O zamanlar bayramda - tatile gitmek daha icat olmamıştı. Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek adetti.
Bir başkaydı bayramlar, ya ben çocuktum, ya da Develi’de bayramlar güzeldi. Đnsanlar
bayramları iple çekerdi. Küsler barışır, sevgi saygı doruğa ulaşırdı. Ev ev gezen çocuklar boş
çevrilmez şeker bitince üzüm, iğde cevizle cepleri şişerdi. Bugünkü gibi her şey çok değildi.
Memurlar ve varlıklı aileler dışında herkes çarşıdan her şeyi alıp yiyemezdi. Yokluk vardı.
Buna rağmen insanların yüzü gülerdi. Bağ bahçeden gelenlerle insanlar kışlık erzaklarını
hazırlarlardı. Mahallede imece usulü öndüçle (borçla) yufka ekmekler yapılır, erişte ve
makarnalar kesilir. Küplerde kışlık salamura peynirler ve turşular yapılırdı. Herkes haline
şükrederdi. Bayramlarda Develi, şimdiki gibi büyükleri için sıla ziyareti yapan, başta Ankara
ve Đstanbul’dan gelenlerle dolar taşardı. Ankara’dan sabah namazında gelen otobüsü, sabah 10
da gelen Đstanbul otobüsü takip ederdi. Gözler yollarda özlemle yolcular beklenirdi. Bunlarda
genellikle Develi dışında ekmek parası için çalışan ya da üniversitede okuyan öğrencilerdi.
Yazları Almanya’dan özlemle gelen gurbetçileri saymazsak.
Kışlık erzak için Murtaza Hoca ile Ateş Ağabeyin ortak kamyonu baharda Đstanbul’a, kışlık
erzak taşırdı. Erenköy’de, Ümraniye’de, Kumkapı’da duran erzak kamyonu yıllarca
Develilerin kursak kavurgası olan peynirden, turşuya, cevize, bakliyata kadar organik
yiyecekleri hep ulaştırırdı.
Şimdi bolluk ve bereket var, memleketimden uzak diyarı gurbette. Fakat ne yiyeceklerin tadı
tuzu var, nede eski dostlukların.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6076.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Gökyüzünde ‘Taksi’ Đle Uçmaya Ne
Dersiniz?..
Kayseri, ‘hava taksi’ sayesinde gökyüzünde özel seyahat keyfiyle tanışıyor. ‘Kayseri
Helikopter’, iş gezileri, düğün, sağlık, turizm ve prodüksiyon hizmetleri ile müşterilerine özel
ayrıcalıklar sunuyor.
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Koçoğlu Holding’e bağlı Skyline Ulaşım Ticaret AŞ tarafından yürütülen ‘hava taksi’ hizmeti
ile ilgili bilgi veren Skyline Genel Müdürü Adnan Koç, ‘hava taksi’nin kentteki iş dünyası,
düğün, sağlık, ekstrem sporlar, turizm ve prodüksiyon hizmetlerine yenilik getireceğini
söyledi.
ĐŞ DÜNYASI, SAĞLIK, DÜĞÜN, PRODÜKSĐYON VE TURĐZM HĐZMETLERĐNDE
YENĐLĐK
Ticaret, sanayi, eğitim, turizm ve sağlık hizmetlerinde Orta Anadolu’nun en gelişmiş
kentlerinden olan Kayserinin, özel helikopter hizmetine ihtiyaç duyar hale geldiğini belirten
Genel Müdür Koç, “Kayseri artık, tüm Türkiye’de ve dünyada gerek sanayi, gerek ticaret
alanında rüştünü ispatlamış bir kent. 4 üniversitesi, çok sayıda hastanesi ve gelişen turizmi ile
de Orta Anadolu’nun merkezi konumundaki Kayseri’de, bu gelişmeler bir takım ihtiyaçları da
beraberinde getiriyor. ‘Hava taksi’ iş dünyasının, sağlık, turizm, düğün ve prodüksiyon
sektörünün söz konusu ihtiyaçlarını giderecek en modern araç olacak.” diye konuştu.
ÇĐFTLER HAYATLARINI ‘HAVA TAKSĐ’ ĐLE GÖKYÜZÜNDE BĐRLEŞTĐRECEK
19 yıldan bu yana benzer hizmetleri en güvenilir biçimde veren Skyline Ulaşım Ticaret
AŞ’nin aynı kalite ve güvenilirliği ‘Kayseri Helikopter’ ile de sürdüreceğini kaydeden Đşletme
Müdürü ve Kaptan Pilot Đsmail Türk ise şunları söyledi:
“Hava taksi hizmeti ile uzak iş seyahatleri iş adamları için dert olmaktan çıkacak. Đş adamları
özel uçuş imkanı ile iş seyahatlerini daha hızlı ve güvenilir gerçekleştirebilecek. Erciyes
Master Planı ile kış turizminin önemli merkezlerinden olan ve aynı zamanda Kapadokya’nın
da bir parçası olan kentte, konuklarımız Kayseri ve çevresindeki doğal ve tarihi güzellikleri
kuşbakışı görebilme imkanı bulacak. Kayakçılar, Avrupa’nın birçok kayak merkezinde
olduğu gibi Erciyes’te de heliski yapabilecek. Çiftler, düğün arabasında devrim yaşayacak;
Flamingo Tesislerinin de organizasyonları ile hayatlarına düğün arabası ile değil, ‘hava taksi’
ile gökyüzünde adım atacak. ‘Hava taksi’, acil hastalar için daha hızlı ambulans hizmeti
sunacak. Bunun yanı sıra, Kayseri ve çevresindeki illerde film ve belgesel çekim yapmak
isteyen prodüksiyon şirketleri de, en güzel çekimlerini gökyüzünden yapabilecek.”
KĐŞĐ BAŞI 89 EURO
‘Hava taksi’ hizmetinin kişi başı 89 Euro’ya alınabileceğini dile getiren Skyline Đşletme
Müdürü ve Kaptan Pilot Đsmail Türk, “Konuklarımız ‘hava taksi’ ile modern ve hızlı
dünyanın gereksinimlerini en modern ve en hızlı biçimde, üstelik de Skyline Ulaşım Ticaret

AŞ güvencesinde alabilecek.” ifadelerini kullandı. Kaptan Pilot Đsmail Türk, ‘hava taksi’
hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, www.kayserihelikopter.com internet adresinden bilgi
alabileceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6082.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Özhazar, Hz. Ömer'i anlattı
Cumartesi günü Đlim Hikmet Vakfı’nın konuğu olan Hüseyin Özhazar, “Hz. Ömer ve Adalet
Devleti” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Özhazar, yaptığı konuşmada; “Müslümanların
tarihinde Hz. peygamberden sonra iki büyük açılım dönemi yaşanmıştır. Yaptığım tarih
okumaları çerçevesinde 21. Yüzyılın üçüncü büyük açılımın yaşanabilecek potansiyele sahip
olduğunu düşünüyorum” dedi.
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Seksen Kuşağının mensuplarından olan Yazar Hüseyin Özhazar, Đlim Hikmet Vakfı’nın
Konferans salonunda konuştu. Cumartesi günü gerçekleştirilen konferansta Özhazar, “Hz.
Ömer ve Adalet Devleti” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Özhazar, yaptığı konuşmada;
“Müslümanların tarihinde Hz. peygamberden sonra iki büyük açılım dönemi yaşanmıştır. Đlk
açılım, bütün insanlığın Đslam ile buluştuğu ve adaletle tanıştığı Hz. Ömer döneminde
yaşanmıştır. Đkinci büyük açılım hareketi de Müslüman tarihinin en karanlık dönemi
sayılabilecek 11. Ve 13. Yüzyılda şekillenmiş Selçuklu mirası üzerine Osmanlı devletinin
kurulması ile başlamıştır. Yaptığım tarih okumaları çerçevesinde 21. Yüzyılın üçüncü büyük
açılımın yaşanabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Böyle tarihsel bir fırsat ve
dönüşümle karşı karşıya olan bizlerin ilk iki dönemdeki hareketlerin doğru takip edilerek ve
ilham alınarak bu yeni süreci şekillendirmemiz gerekiyor. Hz. Ömer’in uygulama ve
yeniliklerine bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Bu gözle baktığımızda Hz. Ömer’den çok
ciddi bir şekilde istifade edebileceğimize inanıyorum.
Tarihle konuşmak ve tarihi şahsiyetlerle konuşup istişare etmek ve onların birikimlerinden
istifade etmek Müslümanlar için en vazgeçilmez olaylardan birisi olması gerekiyor. Đlk
insanlar ile bugün yaşayan insanların arasında hiçbir fark yoktur. Sadece muhatap olduğumuz
ve kullandığımız materyaller farklıdır. Bugün hangi insan tipolojisini görüyorsanız, tarihin
geçmiş dönemlerinde aynı tipolojik insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu anlamda insanların en
fazla istişare ve istifade edebileceği kişinin Hz. Ömer olduğuna inandığım için, Hz. Ömer ile
ilgili çalışmalarımı derinleştirme ihtiyacı duydum” ifadelerini kullandı.
“Müslüman davetçiler bazen seçici olmalı”
Ardından Hz. Ömer’in hayatını ve Müslüman olma sürecini anlatan Özhazar; “Hz. Ömer 581
yılında doğuyor. Babası Hattap bin Nüfeyl. Hz. Ömer için söylenen sertlik aslında babası için
söylenmiştir. Hz. Ömer’in amcası haniftir. Aileden hanif olanlar bulunmaktadır. Hz. Ömer’in
babasının bunlara karşı çok şedit olduğunu biliyoruz. Annesi’nin de bazı kaynaklarda Ebu
Cehil’in kız kardeşi veya amcasını kızı olduğu söylenmektedir.

Hz. Peygamberin getirdiği mesaj Mekke’de konuşuluyor. Herkes bir fitne ve fesadın ortaya
çıktığını ve bu fitne fesadın ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Ama Hz. Ömer daha
farklı bir yaklaşımda; “Ne konuşuyorsunuz, eğer bir rahatsızlığınız varsa icraata geçin der.”
kimseden ses çıkmayınca tamam ben bu işi yaparım der. Tabi bu süreçte Hz. Ömer’in kız
kardeşinin Kur’an’ı öğrenirken onu görmesi sonrasında dövmesi var. Đkinci rivayette ise, yine
Hz. Ömer’in peygamberi öldürmekle ilgili bir kararı var. Fakat bu suikastı Hz. Peygamberin
sıklıkla gittiği Mescid-i Haram’da yapmak istiyor. Hz. Ömer Kâbe örtüsünün arkasına
saklanıyor. Hz. Peygamber namaza durduğunda açıkça ayetleri okuyor. Hz. Ömer de bu
ayetleri duyduğunda kafasındaki soru işaretlerinin cevabını buluyor. Hz. Peygamber namazını
bitirdikten sonra Hz. Ömer arkasından gidiyor. Hz. Peygamber bunu fark ettiğinde; “Ömer
hayırdır” der. Hz. Ömer durumu anlatır. Đki rivayette de Hz. Ömer’in Müslüman olmasındaki
en önemli faktör Kur’an ayetleridir.
Hz. Peygamberin yaşadığı sıkıntılı bir dönemde yaptığı bir duayı hepimiz bilmekteyiz; “Ey
rabbim bu dini Amr bin Hişam veya Ömer ile destekle duası” Bu önemli bir şey. Amr bin
Hişam dediğimiz Ebu Cehil’dir. Bunların hem sembolik yanları var. Hem de adam gibi
adamlar. Müşrikliklerini bir tarafa bırakacak olursanız. Ebu Cehil de olsa adam mert, cömert
ve misafirperverdir. Bu adamların Müslüman olması hem kendileri için hem de Müslümanlar
için önemli bir kazanımdır.
Birçok insanın Müslüman sürecine şahitlik etmişizdir. Bir insan Müslüman olmadan önce
korkak, pısırık ve ben merkezli düşünüyorsa ise, Müslüman olur ama bu hasletleri devam
eder. Ama adam cömert ve adam gibi adam ise Müslüman olunca başka bir şey oluyor. Ben
peygamberimizin duasının bir miras ve yönlendirme olduğuna inanıyorum. Müslüman
davetçiler bir toplum ile ilgilenirken zaman zaman seçici olmak zorundadır” dedi.
“Đslam coğrafyası Hz. Ömer döneminde şekillenmiştir”
Hz. Ömer dönemini ve yaşanan gelişmeleri de aktaran Özhazar, konuşmasına şöyle devam
etti; “Hz. Ömer döneminde önemli fetihler oldu. Bunlar dünya tarihinde benzeri olmayan
fetihlerdir. Belki bir Đskender’den bahsedersiniz. Ama nitelik olarak farklıdır. Hz. Ömer
döneminde iyi bir planlanmayla Bugünkü Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün, Irak, Đran,
Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Horasan, Mısır ve Libya gibi birçok yer Đslam
Coğrafyasına dahil ediliyor. 1036 şehir Hz. Ömer döneminde Đslam coğrafyasına dahil
edilmiştir.
Dünya tarihinde hem liderlik vasıflarına sahip, hem komutan, hem de devlet adamı olma
özelliklerini kendisinde bulunduran çok nadir insanlar vardır. Bunların başında Hz. Ömer
gelir. Ordularını Medine’den kontrol etmiştir. Đslam coğrafyasının Hz. Ömer döneminde
şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu çok iyi bir planlamayı gerektiriyor. Hz. Ömer’in en önemli
özelliklerinden biri de planlı hareket etmesidir. Yaptığı işle ilgili çok önemli bir ön çalışma
yapmasıdır. Ciddi bir istişare ekibi vardır. Đstişare ekibinin önceleri Medine dışına çıkmasını
engellemiştir. Merkezin sağlam olmasını sağlamıştır. Bu nedenle birçok sahabenin Medine
dışına çıkmasını engellemiştir. Bir taraftan da devleti kurumsallaştırma adına bir şeyler
yapacaktır.
“Hz. Ömer’in en önemli özelliği yenilikçi damarıdır”
Hz. Ömer devleti dört ilke etrafına oturtmuştur; 1. Adalet 2. Ehliyet ve liyakat 3. Meşveret 4.
Maslahat. Bu ilkeler doğrultusunda Hz. Ömer’in vali ve yöneticilerini seçtiğini görmekteyiz.
Akrabalarından kimseyi yönetime getirmemiştir. Bir adam sahabedir diye görev vermemiştir.
Bir insanın yaşı genç veya ihtiyar diye ayırt etmemiştir. Onun için tamamen liyakat önemlidir.
Kadınları istişare heyetine çağırmıştır. Zaman zaman gayri Müslimleri istişare heyetine davet
ederek bilgi ve birikimlerinden istifade etmiştir.
Hz. Ömer’in en önemli özelliği yenilikçi damarıdır. Birçok ilkin ilk defa Hz. Ömer
döneminde yaşandığını görmekteyiz. Benim tespit ettiğim 73 yeniliği bulunmaktadır.
Derinlemesine araştırıldığında Hz. Ömer’in bu yenilikleri çoğaltılabilir. Hz. Ömer yenilikler

gerçekleştirme noktasında çok cesurdur. Kur’an’ın ruhunu anlamış bir insandır. Đslam’ın
temel prensiplerini anlamış ve bu prensipler doğrultusunda yeni adımlar atma noktasında Hz.
Ömer’in hiçbir endişesi yoktur.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6083.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Tasavvuf düşünürü Đnançer, Erciyes
Üniversitesi'nde konuşacak
Tasavvuf düşünürü ve Avukat Ömer Tuğrul Đnançer, 4 Mart Salı günü saat 18.30’da Erciyes
Üniversitesi’nde ‘Mevlana ve Mesnevi’yi anlatacak.
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Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğrenci Konseyi’nin daveti ile yarın Kayseri’ye
gelecek olan tasavvuf düşünürü ve Avukat Ömer Tuğrul Đnançer, bir konferans
gerçekleştirecek. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleşecek olan
konferansta Đnançer, ‘Mevlana ve Mesnevi’ hakkında konuşacak. Saat 18.30’da başlayacak
olan konferansa isteyen herkes ücretsiz bir şekilde katılabilecek.
Ömer Tuğrul Đnançer Kimdir?
Ömer Tuğrul Đnançer 1946 yılında Bursa'da doğmuştur. Đstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun olarak, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yapmıştır. 1991 yılında Kültür
ve Turizm Bakanlığı Đstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne
atanmıştır.
Hamile bayanlar ile ilgili sözleri tartışma konusu olmuştu
Đnançer’in yakın zamanda hamile bayanlar ile ilgili yaptığı bir açıklama bazı medya organları
tarafından çarpıtılarak sunulmuş ve Đnançer’e medya üzerinden linç girişimi başlatılmıştı.
TRT 1 ekranlarında, iftar saatlerinde yayınlanan "Ramazan Sevinci" programına konuk olan
ve Şeyh Vefa'nın hanımının haram lokma yemesiyle ilgili bir hikayesini anlatan Ömer Tuğrul
Đnançer, konunun hamileliğe gelmesi üzerine, "Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim
terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. 7-8
aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beyinin otomobiline biner, biraz dolaşır. Sonra
akşamüstü çıkarlar. Şimdi ise maşallah, kanatlısı kanatsızı televizyonlarda uçuşuyor. Ayıptır
ayıp. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir" şeklinde yorumda bulunmuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6084.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Erü Turizm Fakültesi “ı. Đstihdam Ve Kariyer
Günleri” Başlıyor
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan,
“Đstihdam ve Kariyer Günleri” etkinliği 06-07 Mart 2014 tarihlerinde Türkan-Tuncer Hasçalık
Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.Erciyes...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan,
“Đstihdam ve Kariyer Günleri” etkinliği 06-07 Mart 2014 tarihlerinde Türkan-Tuncer Hasçalık
Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, etkinlik ile
ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Kurtuluş, ''Ülkemizin hızla büyüyen sektörlerinin başında gelen
turizm sektörünün en önemli sorunlarından biri nitelikli ve eğitimli personel eksikliğidir.
Kaliteli hizmet sunumu ve müşteri memnuniyeti sağlamanın ön koşulu olan nitelikli personel
ihtiyacınıza cevap vermek için Kayseri’deki, Bölgemizdeki ve Ülkemizdeki ulusal ve uluslar
arası zincir işletmeler dâhil birçok turizm işletmesi ?I. Đstihdam ve Kariyer Günleri?
etkinliğine katılacaklardır'' dedi.
Genel müdür, departman müdürü ve insan kaynakları müdürü düzeyinde temsil edilecek olan
bu etkinlikte, turizm işletmeleri kendilerini tanıtma, ERÜ Turizm Fakültesi’ni tanıma,
fakültenin yaklaşık 500 öğrencisi ile tanışma, görüşmeler yapma ve böylece hem nitelikli
personel temini hem de stajyer öğrenci istihdamına yönelik fırsatlar elde etme imkanı
bulacaklar.
Bu etkinlik sayesinde, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde turizm sektörü ile karşılıklı
diyalog oluşturma imkânı oluşturulması ön görülüyor.
Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen “I. Đstihdam ve Kariyer Günleri” etkinliğine, Ankara
Sheraton, Swissotel Ankara, Kayseri Hilton, Accor Grubu (Novotel / Đbis Otel), Kayseri
Ommer Otel, Dedeman Grubu (Kapadokya, Konya ve Rize), Rixos Grubu, Cappadocia Cave
Resorts (CCR Otel), Perissia Otel, United Towers Yurtdışı Eğitim Hizmetleri, YERO Yurtdışı
Eğitim Hizmetleri, Martı Turizm, Mirada Del Lago, Anitta Otel, Amasra Kirazlar Otel, Büyük
Avanos Oteli gibi Türkiye’nin tanınmış turizm kuruluşlarının temsilcileri ile katılacakları
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6085.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Şeker-üniversite Đle Ortak Ar-ge Projesi
Đmzaladı
Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) ve Kayseri Şeker Fabrikası
A.Ş. arasında çeşitli konularda sürdürülebilir işbirliği tesis etmek, araştırma-geliştirme, eğitim
ve teknoloji alanında işbirliği yapmak amacı ile...
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Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) ve Kayseri Şeker Fabrikası
A.Ş. arasında çeşitli konularda sürdürülebilir işbirliği tesis etmek, araştırma-geliştirme, eğitim
ve teknoloji alanında işbirliği yapmak amacı ile Kayseri Şeker fabrikasında Đşbirliği Protokolü
ve Đyi Niyet Anlaşması imzalandı.
Yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi hem kendi
üreticisine hem de tüketiciye daha iyi ve doğru hizmeti götürmek, yeni ürün ve teknolojileri
geliştirmek amacıyla Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi
(ERÜTAM) ile beraber çeşitli ortaklaşa Bilimsel Araştırma Projeleri yürütecek. Yapılacak
olan tüm proje çalışmaları ERÜTAM bünyesinde yer alan Đncesu-Yavaş mevkiinde deneme
arazisinde kurulup yürütülecek.
Kayseri Şeker Fabrikası yetkilileri, Erciyes Üniversitesi Teknopark yöneticileri, ERÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, Doç. Dr. Yusuf Konca, Teknopark Genel Müdür
Yardımcısı Selahattin Gönülateş ve Telci Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti Genel
Koordinatörü Erdoğan Telci ve birim yetkililerinin katıldığı toplantı sonrasında yapılan
açıklamada; Türkiye’de büyük bir yerli sanayi kuruluşu olan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Sivas illerinde sözleşmeli pancar ekimi, hayvancılık, yem
bitkileri, bitkisel üretim ve seracılık gibi geniş bir alanda faaliyet gösterdiği belirtilerek,
ülkemizde teknoloji ya da yeni mal ve hizmet üretme konusunda Üniversiteler ile Sanayi ve
hizmet sektörlerinin işbirliğine dayalı faaliyetleri istenilen düzeyde olmadığı, halbuki sanayi
ve hizmet sektörlerinin üretimlerinde; özgün, yeni bilgi ve teknolojiye ilişkin alt yapılarını
oluşturmak ve bu bilgi ve teknolojileri geliştirme konusunda üniversitelerden Ar-Ge desteği
almak ilgili sektörlerin global bazda rekabet gücünü daha da artıracağı vurgulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6086.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayserigaz’da Ödül Günleri
Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Gelecek Kayseri’de’ temalı ödül töreninde
Kayserigaz’ın da içinde bulunduğu grup şirketlerinden biri olan EWE Turkey Holding,
Kayseri’de yaptığı yatırımlarından dolayı ödüle layık...
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Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Gelecek Kayseri’de’ temalı ödül töreninde
Kayserigaz’ın da içinde bulunduğu grup şirketlerinden biri olan EWE Turkey Holding,
Kayseri’de yaptığı yatırımlarından dolayı ödüle layık görüldü.
Kayseri Ticaret Odası tarafından ‘Gelecek Kayseri’de’ isimli ödül töreni düzenlendi. Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat
Hisarcıklıoğlu katılımıyla gerçekleştirilen törende EWE Turkey Holding Genel Müdürü Bekir
Sami Acar’a, Kayseri’deki yatırımlarından dolayı ödül verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6087.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Cumhuriyet Meydanına Akülü Araç Şarj
Đstasyonu Kuruldu
Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Akülü Engelli Aracı Şarj
Đstasyonu oluşturuldu. Raylı Sistem Durağı'na konulan şarj istasyonu, engellileri "Şarjım
biterse eve dönebilir miyim?" endişesinden kurtardı.Aynı anda...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Akülü Engelli Aracı Şarj
Đstasyonu oluşturuldu. Raylı Sistem Durağı'na konulan şarj istasyonu, engellileri "Şarjım
biterse eve dönebilir miyim?" endişesinden kurtardı.
Aynı anda üç engelli aracının şarj edilebildiği istasyonla ilgili olarak düşüncelerini dile
getiren engelliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ederek, "Bu

şarj istasyonu ile akülü araçların en büyük sıkıntısı giderilmiş oldu. Çoğu zaman şarjımız
bitiyor ve evimize gidemiyorduk. Bu istasyon, bizim engellerimizi engelsiz hale getiriyor.
Şehirde daha fazla gezme ve ihtiyaçlarımızı rahat karşılama imkanımız oldu. Ayrıca bu
istasyon evlerimizdekine göre çok daha hızlı şarj ediyor. Bu da büyük bir avantaj. Başkanımız
Mehmet Özhaseki'ye çok teşekkür ediyoruz" dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6088.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Büyükkılıç, Sabah Kahvesinde
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, AK Parti kadın kolları tarafından Hunat seçim bürosunda düzenlenen Sabah
kahvesi programına konuk oldu. Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, AK Parti kadın kolları tarafından Hunat seçim bürosunda düzenlenen Sabah
kahvesi programına konuk oldu. Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti
Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, Melikgazi
Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ve kadın kolları üyeleri katıldı.
AK Parti Đl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, yaptığı konuşmada; ''AK Parti kadın
kolları olarak biz birlikte Kayseriyiz diyoruz. Çünkü birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.
Sabah kahvesi adı altında her gün üç mahallede programlar yaparak belediye başkanlarımızı
sizlerle yanında buluşturuyoruz. Seçimler zamanları siyasi partiler etkilenerek için aynaya
bakma dönemleridir. Biz 5 yılda neler yaptığımız ile ilgili olarak aynaya baktığımızda,
yüzünüze baktığımızda alnımız açık,yüzümüz ak parti olarak görüyoruz. Siyaset olduğu zor
bir iş ama eğer adayınız iyi olursa, kendini ispatlamış birisi olunca hiç de zor olmuyor.
Memduh başkanımız kendini ispatlamış bir belediye başkanımız. Bizler şehrimizin
yöneticilerinin kıymetini bilmemiz lazım. Kayseri o kadar güzelleşti ve dikkat çekiyor ki
bırakın Türkiye’yi en yurt dışında konuşulur oldu. Biz AK Partiyiz. Adalet ve Kalkınmanın
partisiyiz. Kalkınma adaletle olur, adalet de eşitliktir. Biz zengin fakir herkese aynı
mesafedeyiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın'' dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı açıklamada şu görüşlere yer
verdi:
“Hanım kardeşlerimiz iyi ki varsınız. Hem gayret, hem dua kaynağısınız. Sizler çalışmalarınız
ile bizlere önder ve örnek oluyorsunuz. Her gittiğiniz yerlerde sizlerin alt yapı oluşturan
gayretleri bize şevk veriyor. Bu zamana kadar gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın
teveccühünü görüyoruz. Sorumluluğumuzun arttığını görüyoruz. Daha çok çalışmamız
gerektiğini biliyoruz. Marka şehir Kayserimize yakışır bir şekilde insanlarımızın mutluluğunu,
huzurunu daha çok önemseyen bir anlayışla çalışacağız. Bizim insanımız her şeyin en iyisine
layık. 1994 yılı Kayserimiz için bir milattır. Kayserimiz de bir dönem başladı. Bu dönemin

gereği 20 yıldır bir ekip halinde sizlerin daha müreffeh daha konforlu daha huzurlu, daha
donanımlı daha imarlı, alt yapısı olan dünya şehri olarak sizlerin layık olduğu şekliyle en
güzel konum ve duruma gelmesi için çabalar sarf edildi. Yerel yönetimdeki başarı genel
iktidara taşındı. Biz hep güzellikleri paylaşırız. Kimsenin aleyhinde konuşmayız. Hep
kendimizle ilgili örnek çalışmaları nasıl sergileriz onun kaygısını taşıyoruz. Kimsesizin
kimsesi olmak anlayışı ile yetimin, kimsesizin, kamunun hakkını koruma anlayışı ile hareket
ediyoruz.”
Siyasi istikrarı koruyarak daha çok çalışarak, hem ekonomik istikrarız koruyarak daha çok
üreterek, gerek şehrimizi gerek ülkemizi daha iyi konumlara getirmek istediklerini ifade eden
Başkan Büyükkılıç, ''Sizin mesajınıza, sizin liderinize dünya insanlığının ihtiyacı var. Bu
açıdan çok gayret göstererek toplumun her kesimini kucaklamak istiyoruz'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6089.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Yeşilay Haftası
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, 5 Mart Yeşilay’ın Kuruluşu ile ilgili mesaj
yayımladı.Tamer, mesajında gençlerin her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmaları için 5 Mart
1920 de Merkezi Đstanbul’da bulunan Hilal-i Ahdar adında...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, 5 Mart Yeşilay’ın Kuruluşu ile ilgili mesaj
yayımladı.
Tamer, mesajında gençlerin her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmaları için 5 Mart 1920 de
Merkezi Đstanbul’da bulunan Hilal-i Ahdar adında cemiyetin kurulduğunu belirterek, ''Daha
sonra Yeşil Hilal, Yeşilay şeklinde adı değişti. Sonraki Yıllarda ise günümüzdeki adını
Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak aldı. Yeşilay cemiyeti Ülkemizde ahlaki ve kültürel bir
kalkınma atmosferi içerisinde, içki ve uyuşturucu maddelerin - sigara dahil tüketimini, devlet
Organları ile de iş ve gönül birliği yaparak en aza indirmek ve sağlıklı bir neslin ve toplumun
oluşmasına zemin hazırlamak için faaliyetler gösterdi ve göstermektedir'' dedi.
Milletvekili Tamer mesajında, ''Ahlâk ve bilgiden, mukaddes duygulardan mahrum olan
toplumlar hiçbir hususta kalkınamazlar'' dedikten sonra şuyle devam etti:
''Ahlâk ve bilgiden yoksun cemiyetler, verimsiz ve kurak toprağa benzerler. Oralarda hiçbir
hayrın ekimi ve hasadı yapılamaz. Bu mukaddes mücadelede başarının önde gelen şartı; genç
nesillerin, basının, halk ve devletin bu yolda iş ve gönül birliği yapabilmesidir. Yeşilay
Cemiyetinin kutsal hizmet safında ve işbirliğinde yer alması, üzerine düşeni samimiyetle ve
ciddiyetle yapması çok önemli ve taktire şayandır. Derneğin amacı, yurdumuzda ahlâkî ve
kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplum ve
gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş ve ekran
bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek,
millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuş olmasında ne kadar önemli bir
görev üstlendiğinin ifadesidir.
Madde bağımlılığı sadece ülkemizin sorunu değil tüm dünyanın başta gördüğü ciddi
problemler arasındadır. Bu problem tüm yaş gruplarını kapsadığı gibi özellikle gençler
arasında yaygın olduğu açıkça ortadadır. Madde bağımlılığı biyolojik, ruhsal ve sosyal
boyutları olan ciddi bir sağlık sorunudur. Madde bağımlılığına sebep olan maddeler başta

tütün, alkol, uçucu maddeler ve uyuşturucu maddelerdir. Uyuşturucu diye tanımlanan
maddelerin kullanımı diğer maddelere göre az da olsa hem bireysel hem de toplumsal alanda
etkileri oldukça yakıcıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle Yeşilay Cemiyeti görevlilerine yürekten teşekkür eder, Kayserili
hemşehrilerimin her zaman yanlarında olduğunun gururunu taşıyarak sağlık ve mutluluklar
diler, saygılar sunarım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6090.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Chp Đl Başkanı Ayan'dan 'emniyet' Uyarısı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Đl Başkanı Mustafa Ayan, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın mitinglerdeki söylemlerinin halkı tahrik ettiğini ileri sürerek, ''Başkan adaylarımız
ve partililerimiz seçim çalışmalarını yaparken, tırnaklarına...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Đl Başkanı Mustafa Ayan, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın mitinglerdeki söylemlerinin halkı tahrik ettiğini ileri sürerek, ''Başkan adaylarımız
ve partililerimiz seçim çalışmalarını yaparken, tırnaklarına zarar geldiği anda bunun
sorumlusu başta Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Kayseri Valisi ve Emniyet Müdürü'dür
dedi.CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman
Çilsal ile Kocasinan ve Melikgazi belediye başkan adaylarıyla birlikte basın toplantısı
düzenledi. Ayan toplantıda, ''30 Mart'ta adının genel mi, yerel mi bir türlü konamadığı bir
tarihe doğru gidiyoruz. 30 Mart 2014 Pazar günü artık Türkiye, kendi geleceğini oylayacak.
Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine karar vereceğiz. 30 Mart'ta sandıktan çıkacak
sonuçla Türkiye Cumhuriyeti ya yok olacak ya da Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik,
hukuk devleti anlayışıyla Anadolu'da yaşayan tüm halkların kardeşliğinin yeniden tesis
edilmesiyle yoluna devam edecek. Önümüzdeki tablo bu'' ifadelerini kullandı.CHP'nin sabırla,
metanetle ve her türlü saldırıya uğramasına rağmen, kişisel saldırılara uğramalarına rağmen,
30 Mart bayrağını vatandaşın lehine dalgalandırmak için mücadelesine devam edeceğini ve
kendilerini bu yoldan kimsenin alamayacağını vurgulayan Ayan, şöyle devam etti:''Recep
Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda söylediği sözler, konuşmalar halkımızı tahrik ediyor.
Đnsanlarımızı tahrik ediyor. Bakın bunun sonucunda Kayseri Milletvekilimiz Şevki
Kulkuloğlu, gecenin bir yarısından sonra çok ciddi bir fiziki saldırıya uğramıştır. Kendileri de
burada olacaklardı ancak bacağındaki 2 yırtık nedeniyle yürümekte ve ayakta durmakta
zorlanıyor. Parlamentoda olan bu kavga, Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerdeki
söylemleriyle, 'Hoca, hoca' diyerek, insanları aşağılayarak, hedef göstererek sokağı da adeta
karıştırmaya aday bir durum ortaya çıkartıyor. Sokak karışacak, yurttaşlarımız birbirine
düşecek. Recep Tayyip Erdoğan ve menfaatçileri, gidecekleri gün yaklaştıkça hırçınlaşıyorlar.
Amaçları, demokrasi değil. Seçimle gelip, seçimle gitmek gibi bir niyetleri yok. Seçimle
geldiler ve burada kalmak niyetindeler. Yaptıkları yolsuzluk ve usulsüzlüklerle adeta Türkiye

Cumhuriyeti hazinesini talan edip, soyup soğana çevirdikleri ve Dar'ül Harp ilan ettikleri
güzel vatanımızın hazinesini adeta talan etmek için direniyorlar. CHP bu kavganın içinde
olmayacak. Eğer Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan başkan adaylarımızın, partililerimin
başlarına, sokakta seçim çalışması yaparken tırnağına zarar geldiği anda bunun sorumlusu
başta Recep Tayyip Erdoğan'dır, sonra Kayseri Valisi ve Emniyet Müdürüdür. Dikkatle bizi
takip etmelerini, partililerimizi ve partimize oy verecek yurttaşlarımızı korumalarını ısrarla
talep edip uyarıyorum.''Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün bu olumsuzlukları hak
etmediğini ifade eden Ayan, ''Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün kurduğu 'Yurtta Sulh, Cihanda
Sulh' şiarıyla hem içeride hem de dışarıda barışı kendisine ilke edinmiş ve CHP sahip olduğu
devlet terbiyesiyle, 90 yılda oluşturduğu devlet ahlakıyla, bu seçimi arıyla, namusuyla,
şerefiyle ve ahlakıyla götürecektir'' diye konuştu.CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan
adayı Osman Çilsal da, insanların izlemekten utandığı, zorlandığı bir süreç yaşandığını
belirterek, ''Hepimiz biliyoruz, parlamento, demokrasinin Kabe'sidir, kutsal mekanıdır,
mabedidir. O çatı altında herkesin birbirine saygı duyması gerekir. Bu milletin yeni bir devlet
kurmaya ve yeni bir Đstiklal Marşı yazmaya niyeti yoktur. Hiç kimsenin buna cüret etmeye de
hakkı yoktur'' dedi.Çilsal, zamanında Kabe'ye saldırı cüreti gösteren, Peygamber efendimizin
mezarını yıkmaya kalkışan ve Hacer'ül Esved taşını parçalayan 'Hariciler' olduğunu
vurgulayarak, ''Bugün yapılanlar, Haricilerin yaptıklarından asla ve kat'a farklı birşey değil.
Bu memleketin ne Haşhaşiler zihniyetine ne de Hariciler zihniyetine tahammülü yoktur. Biz
binlerce yıldır bu topraklardaydık, binlerce yıl daha da bu topraklarda yaşayacağız.
Ülkemizde demokrasinin tanımı, partiler demokrasisidir. Bu işin yapılacağı yer legal siyasi
partilerdir. Partilerin birbirlerine saygısı olmazsa, çatı yıkıldığında Allah muhafaza hepimiz
altında kalırız'' ifadelerini kullandı.Toplantıdaki konuşmalardan sonra bir gazetecinin,
''Partililere ya da adaylarınıza bir saldırı mı oldu?'' şeklindeki sorusuna CHP Đl Başkanı
Mustafa Ayan, ''Bayan partili arkadaşlarımıza saldırı olduğu şeklinde bilgiler alıyoruz''
karşılığını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6091.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Hayırsever Ramazan Büyükkılıç Önce Okulu
Yaptırdı, Sonra Đlk Dersi Verdi
29 Kasım 2012 günü Đldem Bölgesinde 32 derslikle ve 3 laboratuarlı Orta Okulun temelinin
atıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Hayırsever Ramazan Büyükkılıç’ın büyük
katkıları ile okulun 2014 yılı eğitim ve öğretim...

03 Mart 2014 Pazartesi 14:59

29 Kasım 2012 günü Đldem Bölgesinde 32 derslikle ve 3 laboratuarlı Orta Okulun temelinin
atıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Hayırsever Ramazan Büyükkılıç’ın büyük
katkıları ile okulun 2014 yılı eğitim ve öğretim yılının 2. Yarısında eğitme başladığını söyledi.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükıklıç Orta Okulunda öğrenciler ile Đstiklal Marşı söyleyen
Başkan Memduh Büyükkılıç, ĐLDEM halkının çocuklarının 60-70 kişilik sınıflarda üstelik
sabah ve akşam eğitimli olmak üzere eğitim aldıklarını ve acilen bir ortaokulun yapılmasını
istediklerini bu talebi değerlendirdiklerini ve sonuçta 32 derslikle bir okulun ĐLDEM’e
kazandırıldığını kaydetti.
Tek dönemli olan Ramazan Büyükkılıç Orta Okulunda Hayırsever tarafından öğrencilere kek
ve süt ikramında bulunulduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları söyledi:
''Melikgazi Belediyesi olarak ĐLDEM de ihtiyaç duyulan ortaokulu için yer tahsisi yaptık.
Hayırsever Emekli Öğrenmen Ramazan Büyükkılıç da 32 derslikli ve 3 laboratuarlı yaptırarak
eğitime bağışladı. Bugün de okulu ziyaret ettik. Hayırsever Ramazan Büyükkılıç ile sınıfları
gezerek öğrenciler ile sohbet ettik. Emekli öğretmen olan Ramazan Büyükkılıç ilk ders verdi.
Öğrencilere hem derslerini çalışmaları hem de kamu malını korumaları tavsiyesinde bulundu.
3 kat üzerinden inşa edilen okulun bir açık alan tartan pist zeminli futbol sahası
bulunmaktadır. 1200 öğrenci eğitime başladı. Bu öğrenciler daha önce sabah ve öğle eğitimi
veren ve 80 kişilik sınıflarda eğitim alıyorlardı. Şimdi ise 35 kişilik sınıflarda tam gün ders
veren okullarda eğitim alacaklar. Öğrencilere ve bölge halkına hayırlı olsun.”
Melikgazi Đlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen’in de iştirak ettiği Emekli Öğretmen
Ramazan Büyükkılıç Orta Okulu ziyaretinde okul da sınıflar gezildi, öğrenciler ile sohbet
edildi ve öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6092.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayserispor - Kayseri Erciyesspor Maçından
Sonra Çıkan Olaylar
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, dün oynanan Kayserispor-Kayseri Erciyesspor maçının
ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak, “Gerekli inceleme başlatıldı” dedi.Çanakkale
otobüsünün açılışının ardından, gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, dün oynanan Kayserispor-Kayseri Erciyesspor maçının
ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak, “Gerekli inceleme başlatıldı” dedi.
Çanakkale otobüsünün açılışının ardından, gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, dün oynanan Kayserispor - Kayseri Erciyesspor maçının ardından çıkan
olayları değerlendirdi. Vali Düzgün, şunları söyledi:
“Dünkü karşılaşmanın, Kayserispor ve Erciyesspor karşılaşmasının dostluk içerisinde
başlamasını ve bitmesini arzu ediyorduk. Aslında maç genel anlamda o şekilde devam etti.
Ama maç sonunda istenmedik bazı olaylar yaşandı. Onunla ilgili emniyet müdürümüz ile ben
görüştüm. Konu ile ilgili, ihmali olan arkadaşlarımız var ise onlarla ilgili zaten inceleme

başlatıldı. Bu olumsuz durumlar sırasında tabi yaralanan arkadaşlarımızın da olduğunu
öğrendim. Onlara da geçmiş olsun diliyorum. Tabi önemli olan bundan sonra, bu tip olayların
yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasıdır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6093.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Eşi Ve 4 Çocuğunu Öldüren Baba Đntihar Etti
Kayseri'de bir ba eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra 13. kattan atlayarak intihar
etti.Melikgazi ilçesi meydana gelen olayda, Nuri Duran isimli bir kişi, eşi Özlem Duran ve
çocukları Kemal, Taha, Mert ile Yiğit Duran'ı öldürdükten sonra,...
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Kayseri'de bir ba eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra 13. kattan atlayarak intihar etti.
Melikgazi ilçesi meydana gelen olayda, Nuri Duran isimli bir kişi, eşi Özlem Duran ve
çocukları Kemal, Taha, Mert ile Yiğit Duran'ı öldürdükten sonra, oturduğu apartmanın 13.
katından atlayarak intihar etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6094.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri'deki Baba Cinneti
Kayseri'de ki baba cinnetinde hayatını kaybeden 6 kişinin cesedi, Nuri Duran'ın yakınları
tarafından morgdan teslim alındı.Kayseri'de dün meydana gelen olayda, cinnet geçirdikten
sonra eşini ve 3 çocuğunu çekiçle öldürdükten sonra 1...
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Kayseri'de ki baba cinnetinde hayatını kaybeden 6 kişinin cesedi, Nuri Duran'ın yakınları
tarafından morgdan teslim alındı.
Kayseri'de dün meydana gelen olayda, cinnet geçirdikten sonra eşini ve 3 çocuğunu çekiçle
öldürdükten sonra 1 çocuğunu da 15. kattan atan 36 yaşındaki Nuri Duman, daha sonra intihar

etmişti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırılan cesetler, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
Hayatını kaybeden, Özlem Duran (30), Mert Duran (3), Kemal Duran (7), Yiğit Taha Duran
(4), Rüya Duran (1) ve baba Nuri Duran'ın cenazeleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Alagazi
köyünde defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6095.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Saniye Saniye Ölüme Böyle Gitti
Kayseri’de iki çocuğunu ve eşini çekiçle öldürdükten sonra okuldan aldığı oğlunu 15. kattan
atan ve daha sonra intihar eden kişi, saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.Kayseri’de
öğlen saatlerinde iddiaya göre
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Kayseri’de iki çocuğunu ve eşini çekiçle öldürdükten sonra okuldan aldığı oğlunu 15. kattan
atan ve daha sonra intihar eden kişi, saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.
Kayseri’de öğlen saatlerinde iddiaya göre cinnet geçirip iki çocuğunu ve eşini çekiçle
öldürdükten sonra, okulda bulunan oğlunu dersten alıp 15. kattan atan Nuri Duran’ın olay
öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, belinde çekiç taşıdığı görülen Duran’ın, bina
içerisinden çıkıp 7 yaşındaki oğlu Kemal’in okuluna gidip dersten alarak eve getirdiği
görülüyor. Oğlunu ölüme götürüşü görüntülere yansıyan babanın, bir başka kamera açısında
ise 15. kattan aşağıya attığı oğlunun yere çarpma anı yer alıyor. Görüntülerde ayrıca, küçük
çocuğun düştüğünü gören yan apartmanın görevlisi Hakan Çertmek’in yardıma geldiği ve kısa
süre sonra 15. kattan kendini atan Nuri Duran’ın kapıcının üzerine düştüğü görülüyor.
Yaşanan olayı anlatan Hakan Çertmek, “Çocuğun düştüğünü görünce yardım için gittim.
Daha sonra atlayan baba üzerime düştü. Eğer 10 santim daha yakın olsaydım şimdi bende
yaşamıyor olacaktım. Bacağımda ezilmeler oldu. Yürümekte zorlanıyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6096.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Yoğunburç Şairlerinden Ayşe Paslanmaz’a
Özel Şiir Gecesi
Yoğunburç Kültür Evinde yıllardır devam eden şiir geceleri bu kez şehir dışından gelen bir
şaire özel bir gece tertip etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve himayelerinde
Yoğunburç Şair ve Yazarları tarafından “Peri Kızı” mahlaslı Ayşe Paslanmaz’a “Ayşe
Paslanmaz Özal Şiir Gecesi” düzenlendi.
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Yoğunburç kültür evinde geceye Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa
YAlçın, Diksiyon-Tiyatro Öğretmeni Murat Özdeniz, Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği
Başkanı Turgut Aydın, Şair Duran Tamer, Şair Mustafa Ferit Yıldız, Eğitimci Şair Yazar Ali
Özkanlı, Yozgat Turizm ve Kalkınma Derneği Başkanı Şair Yazar Kelami Sarıkaya, Yozgat
Lisesi Müdürü Şair Yazar Kâşif Kani Ertürk, Ankara’dan Şair Dilana Neşe Balıkçı, Şair Hacı
Kısır ve çok sayıda Kayserili şair ve yazar katıldı. Kayserili şairler tarafından yoğun ilgi gören
gecede izdiham yaşandı.
Sunumunu Asuman Yiğitoğlu’nun üstlendiği gecede Ayşe Paslanmaz’ın “Yaşa Sevdiğim”
isimli şiirinin her bir kıtası locanın çeşitli yerlerinde oturan şairler tarafından okunması
büyük beğeni topladı. Ayşe Paslanmaz’ın şiirlerini keman ve şarkı eşliliğinde okuması büyük
alkış aldı ve geceye renk kattı. Otuzu aşkın şairin sahne aldığı gecede Ayşe Paslanmaz’ın
şiirleri okundu ve hayatı anlatıldı.
Şair Paslanmaz, gece de Ayşe Paslanmaz Şiir Gecesine katılarak; “Bizlere zaman ayırıp
mutluluğuma mutluluk kattığınız ve bana onur verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Đnsanın
hayalleri vardır bu gece benim hayal sınırlarımı aşıyor. Bu gece benim ömrümde hiç
unutmayacağım gecelerden bir gece. Birçok insana nasip olmayacak bir mutluluğu
yaşıyorum. Bana bu mutluluğu bahşeden Kayseri Büyükşehir Belediyesine, Kayserili şair,
yazar dostlarıma ve Yoğunburç şairlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.
Şair Paslanmaz Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a çiçek
takdim etti. Mustafa Yalçın tarafından da Ayşe Paslanmaz’a plaket takdimi yapıldı. Nevşehir
Belediye Başkanı Hasan Ünver geceyi telgraf göndererek kutladı.
Şehrimizde yapılan bu güzel şiir gecelerinin artarak devamını bekliyoruz. Kayseri kültür,
sanatta adını duyurmaya devam ediyor. Kültür sanat ve edebiyatla dolu gün ve gecelerde
buluşma dileklerimle…
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6097.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Bu Çalışmalarla Talas’ın Ulaşım Sorunu
Kalmayacak
Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Harman Mahallesi’nde
vatandaşlarla bir araya geldi.Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Harman
Mahallesi’nde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Palancıoğlu, toplantıya...
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Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Harman Mahallesi’nde
vatandaşlarla bir araya geldi.
Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Harman Mahallesi’nde vatandaşın yoğun ilgisiyle
karşılaşan Palancıoğlu, toplantıya katılan vatandaşlara kendisini tanıtarak projelerini paylaştı.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Palancıoğlu, “Kanalizasyon, yol gibi temel sorunları
halletme noktasında ciddi çalışmalarımız olacak. Bunun yanı sıra yapacağımız projelerle
Talas’ta fark oluşturacağız.” şeklinde konuştu.
Projeleri hakkında vatandaşlara bilgi veren Palancıoğlu, “Butik oteller kurarak vatandaşı
Talas’ta tutacağız. Erciyes Üniversitesi’ne kayıt için gelen binlerce insan konaklamak için
şehir merkezine geri dönüyor. Yamaç paraşütü için gelenler aynı şekilde merkeze dönmek
zorunda kalıyor. Biz bunun önüne geçerek hem esnafımıza rahat bir nefes aldıracağız hem de
burada büyük bir istihdam alanı oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.
Talas’ın Tramvay’ı farklı olacak
Büyükşehir’in Talas’ta yapacağı çalışmaları şimdiden incelemeye başladığının altını çizen
Palancıoğlu, “Tramvay diğer hatlardan farklı olarak orta refüjden değil yolun sağından ve
solundan geçecek, araçlar tramvay geldiği zaman en fazla 15 saniye bekleyecek.” diye
konuştu.
Ulaşım konusunda projelerinden bahseden Palancıoğlu şöyle konuştu: “Üniversite yönetimi
ile temasa geçtik. Eğer mümkünse Anayurt’a bir yol açarak ücretsiz belediye otobüsleri tahsis
edeceğiz. Böylece üniversiteye gidecek öğrenci Talas’ı dolaşmamış olarak ve haliyle merkeze
giden belediye otobüsleri rahatlayacak. Öte yandan ücretsiz bisikletlerle Talas içi ulaşım
sağlanacak.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6098.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Mhp Başkan Adaylarından Stk’lara Ziyaret
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret eden
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği ve
Kayseri Barosunu ziyaret etti.Mahalli Đdareler Seçimlerine...
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Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret eden
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği ve
Kayseri Barosunu ziyaret etti.
Mahalli Đdareler Seçimlerine 25 gün gibi kısa zaman kala Milliyetçi Hareket Partisi Belediye
Başkan Adayları seçim ziyaretlerini sıklaştırdı. Gün içerisinde esnaf ve sivil toplum
kuruluşlarının ziyaretlerinin gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan
Adayları Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği ve Kayseri Barosunu ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları ilk ziyaretlerini Hacı Bektaşi Veli
Derneğine yaptılar. Dernek ve Vakıf Başkanı Feyzullah Keskin tarafından karşılanan
Belediye Başkan Adayları, gördükleri misafir perverlikten dolayı teşekkür ettiler.
BAŞKAN ADAYI MUSTAFA ÖZSOY “AKP DÖNEMĐNDE AÇILAN KĐLĐSE SAYISI
291
Ziyarette konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa
Özsoy, “ Bu ülkeyi vatan yapan değerler bulunmaktadır, bu değerler alevinin semahı,
mevlevinin dönüşüdür “ dedi. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana açılan Cem Evi
sayısının 90 olduğu ifade eden Özsoy “ AKP döneminde açılan Kilise sayısı ise 291 dir” diye
konuştu.
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Talas Belediye Başkan Adayı Erkan
Kandemir ise yaptığı konuşma da 30 Mart seçimlerinin yerel seçim havasından genel seçim
havasına geldiğini ancak Başbakan tarafından aklanma ya da bir hesap sorma seçimi haline
getirildiğini söyledi.
MHP BAŞKAN ADAYLARI BARO’YU ZĐYARET ETTĐ
Belediye Başkan Adayları Hacı Bektaşi Veli Derneği ziyaretinin ardından Kayseri Barosunu
ziyaret etti. Baro Başkanı Fevzi Konaç tarafından karşılanan Başkan Adayları, gündem ile
ilgili görüş alışverişinde bulundular.
Yapılan konuşmaların ardından Baro Başkanı Fevzi Konaç, Milliyetçi Hareket Partisi
Belediye Başkan Adaylarına Kayseri Barosunu gezdirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6099.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayserispor, Gaziantepspor Maçının
Hazırlıklarına Başladı
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor
maçı hazırlıklarına başladı.Kadir Has Tesisleri’nde Pacıencıa Domıngos Jose yönetiminde
yapılan antrenmanda, Kayseri Erciyesspor maçında yedek kulübesinde...
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor
maçı hazırlıklarına başladı.Kadir Has Tesisleri’nde Pacıencıa Domıngos Jose yönetiminde
yapılan antrenmanda, Kayseri Erciyesspor maçında yedek kulübesinde bulunan futbolcular
pas çalışması yaparken, maçta forma giyen futbolcular ise düz koşu sonrasında ayak tenisi
oynadı.Antrenmanda futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6100.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Büyükşehir'den Kısırlaştırma Çalışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınma Evi'ndeki köpeklere kısırlaştırma çalışması
yapılıyor.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü
Ali Üstünel, köpeklerin en ekolojik şartlarda barındırıldığına...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınma Evi'ndeki köpeklere kısırlaştırma çalışması
yapılıyor.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü
Ali Üstünel, köpeklerin en ekolojik şartlarda barındırıldığına dikkat çekerek, "Belediyemize
ait barınma evindeki köpekleri kısırlaştırmak için çalışmalara başladık. Kayseri'deki sokak
hayvanları, Büyükşehir Belediyemizin organizasyonuyla tam da olması gerektiği gibi
barındırılıyor. Buradaki köpeklere sunulan imkanlar, ülkemizin birçok yerinde yok. Burada
ayrıca kısırlaştırma çalışmasına katılan gönüllü veteriner arkadaşlarımıza da desteklerinden
dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Đstanbul'dan gelerek çalışmaya katılan Veteriner Hekim Murat
Bekhan ise "Burası Türkiye'de gezdiğim 220. barınak. En fazla etkilendiğim ve en çok mutlu

olduğum yer de burası oldu. Hem hayvanseverler hem de veterinerler çok ilgili, hayvanlarınız
da çok iyi durumda. Allah'a çok şükür böyle bir belediye başkanınız ve böyle bir ekibiniz var"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6101.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri’deki Cinnet
Kayseri’de, dün eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Nuri Duran ile çocuklarının
cenazesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Alagazi köyüne getirildi. Duran’ın yakınları gözyaşları
içinde feryat etti.Sabah saatlerinde Kayseri...
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Kayseri’de, dün eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Nuri Duran ile çocuklarının
cenazesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Alagazi köyüne getirildi. Duran’ın yakınları gözyaşları
içinde feryat etti.Sabah saatlerinde Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan
cenazeler, Pınarbaşı ilçesine bağlı Alagazi köyüne getirildi. Cenaze aracını gören Nuri
Duran’ın annesi Çiçek Duran ve yakınları gözyaşları içinde feryat etti.Nuri Duran (36), eşi
Özlem Duran (30) ile çocukları Kemal, Yiğit Taha, Mert ve Rüya Duran’ın cenazesi, öğle
namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6102.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Akdeniz,
Kavak Köyü'nde
AK Parti Yeşilhisar Đlçe Teşkilatının yerel seçimler için yaptığı çalışmalar Kavak Köyünde
gerçekleştirilen kahve toplantısıyla devam etti.Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya,
AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı...
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AK Parti Yeşilhisar Đlçe Teşkilatının yerel seçimler için yaptığı çalışmalar Kavak Köyünde
gerçekleştirilen kahve toplantısıyla devam etti.
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı
Abdulkadir Akdeniz, Đlçe Başkanı Abdullah Sami Ceylan, belediye meclis üyeleri, Đlçe
Teşkilatının üyeleri ve çok sayıda Kavak Köyü sakini katıldı.
Köy girişinde Kavak Köyü sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Ak Parti'liler hep beraber
yürüyerek toplantının yapılacağı yere geçtiler.Toplantının açılış konuşmasını yapan Đlçe
Başkanı Abdullah Sami Ceylan, AK Parti'nin ülkeye ve ilçeye yaptığı hizmetleri anlatarak,
"Bizler bu zamana kadar yapabileceğimiz şeyleri söyledik ve bunları yapabilmek için gece,
gündüz demeden canla başla çalıştık. Başka partililer gibi birilerine çamur atmadık.
Birilerinin yaptığı gibi iftira kampanyaları sürdürmedik. Bu zamana kadar edebimizden,
hayamızdan taviz vermeden bu kampanyalarımızı yürüttük, Bundan sonra da bu böyle devam
edecektir." dedi.
AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Abdulkadir Akdeniz ise, 5 yıl belediye başkanı, 5
yıl da il genel meclis üyesi olarak ilçeye hizmet ettiğini belirterek, " Hizmetin içinden
geliyorum. Kırk yılım bu işlerin içinde geçti. Hizmet nasıl gelir, nereden gelir, kimle gelir
bunları bilen bir kardeşinizim. Bu zamana kadar yaptığım hizmetler ortada. Đnşallah bu ustalık
dönemimizde bu hizmetlerimizi daha da fazlasıyla buralara getireceğiz. Sizler bu zamana
kadar bizlere destek verdiniz, bizler de bu teveccühlerinizi boşa çıkarmadık. 31 Mart'tan
itibaren de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki ile sizlere hizmet etmeye
kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6103.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

"evi Olana Para Almadan Yeni Ev Vereceğiz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Dönüşüm yaparken evi olanın cebinden
para çıkmadan yeni bir ev sahibi olmasını sağlayacağız" dedi.Fevzi Çakmak Mahallesi
sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özhaseki, önümüzdeki dönemde...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Dönüşüm yaparken evi olanın cebinden
para çıkmadan yeni bir ev sahibi olmasını sağlayacağız" dedi.
Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özhaseki, önümüzdeki dönemde
uygulamaya koyacakları dönüşüm projelerini anlattı.
Toplantıda ilk konuşmayı Ak Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik yaptı.
Projeleri hakkında bilgi veren Çelik, Otomobil Sporları ve Gençlik Merkezi yapacaklarını
söyledi. Çelik, "Yapacağımız merkezin içinde kapalı ve açık yüzme havuzu, aquapark, içinde
birbirinden farklı aktivitelerin olduğu gençlik merkezi, açık spor alanları, yeme içme alanları,
küçükten büyüğe herkesin faydalanacağı mekanlar ve en önemlisi go-kart pisti, trafik eğitim
pisti ve F3 pisti olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise göreve geldiklerinde taşra olarak görülen
Kayseri'yi çok çalışarak örnek alınan bir marka şehir haline getirdiklerini söyledi. Özhaseki
şöyle konuştu: "Dün Kayseri'ye taşra diye bakılıyordu. Şimdi her hafta birkaç misafirimiz var.
Yurtdışından büyükelçiler, gazeteciler geliyor, bakanlar geliyor. Gelenler, 'Bu işi nasıl
yapıyorsunuz, Kayseri'de neler oluyor' diye soruyorlar. Şükürler olsun Kayseri'yi marka şehir
haline getirdik."
Daha sonra önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri anlatan Başkan
Mehmet Özhaseki, Sahabiye'den başlayacak dönüşüm projesinin Fevzi Çakmak Mahallesi'ne
de geleceğini belirtti. Başkan Özhaseki, neden Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dönüşüm projesi
uygulanması gerektiğini anlatırken bir vatandaşın 'Evlerimiz eskidi, hepsi uçuyor' şeklindeki
sözleri üzerine "Đşte işin özeti bu sözler. Đki nedenle dönüşümü yapacağız. Birincisi binaların
büyük çoğunluğu deprem yönetmeliğine uymuyor. Allah korusun şiddetli bir deprem bizi
perişan eder. Đkincisi eskiden 80 m².lik bir eve girdiğimizde yetebiliyordu; ama sonra bu
evlere sığmamaya başladık. Đşlevsel olarak bu evlerin ömrü tükenmeye başladı. Bu açıdan
burada da dönüşüm projesi yapmamız lazım. Sahabiye Mahallesi'nde hazırladığımız projede
herkesin evine karşılık, ceplerinden para çıkmadan evlerini yenilemeyi vadettim. Buradaki
hesaplara yeni başladık; ama burada da amacımız bu. Herkese oturabilecekleri evi para
almadan vermek istiyoruz" dedi.
Başkan Özhaseki sözlerinin sonunda şehri sürekli büyütmek ve geliştirmek için gayret
ettiklerini belirterek, "Ne kadar çabaladığımızı görüyorsunuz. Bunları yapmamızın tek sebebi
var. Bu şehir büyüsün, gelişsin istiyoruz. Bu şehir büyürse, gelişirse burada hepimize iş olur,
aş olur. Biz bu şehri Anadolu'nun merkezi yapmaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız
projelerle de Allah'a şükür bunu başardık" diye konuştu.
Başkan Özhaseki, toplantının ardından yine vatandaşların ilgi odağı oldu. Đsteyen herkesle
fotoğraf çektiren Başkan Özhaseki, yoğun alkış arasında salondan ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6104.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Đldem C Bölgesinde 1 Cadde Đle 6 Sokakta
Asfalt Çalışması
2013 yılında ilçe sınırları içerisinde toplam 320 bin ton asfalt kullanarak Melikgazi Belediye
tarihinde bir rekoru gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2014 yılının
ilk asfalt çalışmasına ĐLDEM C Bölgesinde...
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2013 yılında ilçe sınırları içerisinde toplam 320 bin ton asfalt kullanarak Melikgazi Belediye
tarihinde bir rekoru gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2014 yılının
ilk asfalt çalışmasına ĐLDEM C Bölgesinde başladıklarını ve bu gidişle 2014 yılında rekoru
yenileyeceklerini söyledi.

ĐLDEM C Bölgesinin yeni kurulan bir toplu konut alanı olduğunu ancak yeniliğin tüm
zenginliğini yaşadığını çünkü alt yapı sorunu olmadığını belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, ĐLDEM C bölgesinde yer alan Saffet Arıkan Bedük Caddesi ile Dündar, Atak,
Dicle, Aygün, Gonca ve Sebat sokaklarında yolların hem bakımının yapıldığını hem de
asfaltlandığını kaydetti.
2014 yılında 2013 yılının 320 bin üretim rekorunu geçeceklerini ve ilçe sınırları içerisinde
yeni açılan cadde ve sokaklar yanında deforme olan ve bozulan yolların tamamını
yenileyeceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak ĐLDEM de 1 cadde ile 6 sokak ve bunlara bağlantılı yollarda
asfaltlama çalışması yaparak toplam 5600 ton asfalt kullandık. Havaların uygun olmasını bir
fırsat olarak bilip bu yıl asfalt çalışmasını erken başlattık. Melikgazi Belediyesi için
asfaltlama çalışması günlük rutin çalışmalar arasında yer almaktadır. 2014 yılında asfaltlama
için planlı bir çalışma sergileyeceğiz. Planlanan çalışmaların zamanında yerine getirilmesi
için gerekli çalışmayı da yapmayı unutmadık. Çünkü, gecikmiş hizmet hizmet olmaktan çıkar
eziyete dönüşür. Bu neden ile kendi asfalt şantiyemizin yetersiz olduğu veya yetişemediği
durumlarda özel sektörden hizmet satın alacağız. Böylece daha kısa sürede daha çok asfalt
çalışması gerçekleştirilmiş olacaktır. Ayrıca tüm bulvar ve ana caddeleri bu yıl pürüzsüz asfalt
olan ston-mastik asfalt ile kaplayacağız ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6105.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Tbb Başkanı Feyzioğlu’ndan Kaysero Barosuna
Teşekkür Mektubu
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Ali Đsmail Korkmaz
davasında gösterilen hassasiyetten dolayın Kayseri Barosu’na teşekkür mektubu
gönderdi.Kayseri Barosu’nun internet sitesinden de yayınlanan mektubunda TBB...
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Ali Đsmail Korkmaz
davasında gösterilen hassasiyetten dolayın Kayseri Barosu’na teşekkür mektubu gönderdi.
Kayseri Barosu’nun internet sitesinden de yayınlanan mektubunda TBB Başkanı Prof. Dr.
Feyzioğlu, Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç’a “3 Şubat 2014 tarihinde Kayseri
Adliyesi’nde rahmetli Ali Đsmail Korkmaz’ın duruşmasına gelen tüm meslektaşlarımıza ve
herkese, KAYseri Barosu Başkanı olarak meslek etiğine ve Avukatlık meslek kurallarına

uygun biçimde emsal gösterilebilecek sıcak ve içten ev sahipliğiniz nedeniyle teşekkür eder,
saygılar sunarım” ifadeleri ile teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6106.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Çocuk Evlerinde Yemek Yarışması Düzenlendi
Kayseri’de bulunan Çocuk Evleri arasında Yemek Yarışması düzenlendi.Aile ve Sosyal
Politikalar Đl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evlerinde kalan gençlerin oluşturduğu 3’er kişilik
takımlar, düzenlenen yarışmada hünerlerini gösterdi.Servis,...
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Kayseri’de bulunan Çocuk Evleri arasında Yemek Yarışması düzenlendi.Aile ve Sosyal
Politikalar Đl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evlerinde kalan gençlerin oluşturduğu 3’er kişilik
takımlar, düzenlenen yarışmada hünerlerini gösterdi.Servis, Çorbalar, Ana Yemek ve Tatlılar
dallarında hazırlanan yemekler jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Aslanlar ve Ejderler
ismindeki grupların hazırlamış olduğu yemekler jüri üyeleri tarafından oylanarak eşit puan
alarak berabere kaldı. Yarışma sonunda her iki guruba da birincilik ödülü verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6107.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri’de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında otomobilin takla atması sonrasında 3 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Tuzhisar Kasabasında
meydana gelen trafik kazasında A.T.’nin kullandığı otomobilin viraja...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında otomobilin takla atması sonrasında 3 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Tuzhisar Kasabasında
meydana gelen trafik kazasında A.T.’nin kullandığı otomobilin viraja hızlı girdiği ve takla
attığı öğrenildi.Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü T.T. ile birlikte yanında bulunan
L.T. ve A.D.’nin yaralandığı yaralıların Bünyan devlet Hastanesi&ne kaldırılarak
tedavilerinin yapıldığı bildirildi.Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6108.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Geçmişten günümüze Kayseri siyaseti ve
düşündürdükleri
En son geçen haftaki yazımda paralel yapı veya dostmodern darbe girişimi üzerinde durmuş
ve bu süreçte yapılmak istenen şeyin direk Başbakanı hedef aldığından bahsetmiştim. Bu
yazıda biraz geçmişten günümüze Kayseri siyaseti üzerinde durmak istiyorum. Yani kısa bir
turu yapmak biraz yüzeysel de olsa Kayseri’yi ele almak istiyorum.

04 Mart 2014 Salı 17:07

Kişiler ve dönemlere damgasını vuran aktörler değil ama Kayseri’de siyaset denince hangi
dönemde ne anlaşıldı kısaca bunu ele almak istiyorum. Biliyorum bu konuların her birisi ayrı
bir akademik çalışma veya kitap olacak kadar önemli ve detaylı konular, bu konuları küçük
bir köşe yazısına sığdırmak o kadar kolay değildir. Ancak benim amacım da zaten genel
düşünceler üzerinde durmak ve insanların ilk ağızdan bahsettikleri konuları detaylarına
inmeden irdelemeye çalışmak. Belki bu konuları daha ilerleyen zamanlarda çok konuşacağız
ama bugün geldiğimiz noktada ülkenin geçtiği kritik noktaya bir de Kayseri’den parmak
basmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
Kayseri siyasi süreçte çok ilginç deneyimler yaşadı. CHP çizgisinden ANAP çizgisine ve
oradan da Refah Partisine çizgisine atlayan yılları yaşadık. Refah Partisi belediyeleri
kazandığında iktidarda hepimizin bildiği gibi CHP bir belediye başkanı vardı. Yani çok değil
20 yıl önce bu şehri bir CHP’li belediye başkanı yönetiyordu. Yani çeyrek asır bile olmamış o
günlerden bugünlere gelinceye kadar. Refah Partisi iktidara geldiğinde de öyle Refahlı bir
hava yoktu doğrusu şehirde. Zaten bayağı bir sürpriz olmuştu o yıllarda. Zaman zaman
yazılarımda hatırlatıyorum yine yeri geldi. O yıllarda çalıştığım gazetelerde de Refah
Partisinin milletvekilliği seçimlerdeki başarısı tam bir sürpriz olmuş hatta herkes birbirine
takunyalarını hazırlama esprileri yapmaya başlamıştı. Yani Refah Partisi’ni takunyalı olarak
görecek bir zihniyete sahip insanların olduğu dönemlerden bahsediyorum. CHP’nin şehrin her
yerinde iktidar emarelerinin devam ettiği yıllardı onlar. 80’li yıllar ANAP belediyeciliğinin ve
Hüsamettin Çetinbulut’un başkanlığı döneminin yaşandığı yıllardı. Başkan Çetinbulut
Anavatan Partisi’nin yaptıklarına kurban gitmişti. Normalde ikinci defa kazanması
beklenirken CHP’li bir isim Niyazi Bahçecioğlu ipi göğüslemiş ve 70’li yıllardaki
başkanlığının ardından bir kez daha şehri yönetme hakkı elde etmişti. Ama 1989’dan 1994
yılına kadar süren iktidarı döneminde şehre çok şey kattığı söylenemez. Tramvay çalışmaları
başlamış olsa da bir ilerleme sağlanamadan gelen raylar olduğu gibi Konya’ya gitmiş ve
Konya bu sayede bizden yıllar önce tramvaya kavuşmuştu. Zaman zaman yapılan ihalelerle
dolmuş satmak, ufak tefek yatırım denemeyecek kadar önemsiz işler ve Kayseri’ye şehircilik
anlamında çok fazla bir şey katamadan görevini Refahlı Şükrü Karatepe’ye devretmişti.
Söylediğim gibi bu dönemler aslında her biri bir doktora tezi olabilecek kadar geniş konular.
Umarım bu dönemleri bir gün gelir birileri çeşitli çalışmaları ile daha derinden ele alırlar ve
bizim elimize de geçmişle ilgili doğru bilgilerin ve araştırmaların olduğu dökümanlar
bırakırlar.

Yüzeysel olarak belirttiğim 80’li ve 90’lı yıllar şunu gösterdi ki, Kayseri her tür siyasete açık
olabiliyor. Nitekim halk arasında yaygın olan kanaat şudur; Kayserililer bir oğlunu bir
partiden bir diğer oğlunu da bir başka partiden üye yapar ki hangisi gelirse gelsin yine
kazanan kendisi olsun. Bu, genel anlamda gelişmelere baktığımızda belli bir dönem doğru
olarak değerlendirilebilir. Ancak son 20 yılı düşündüğümüzde bu durumun son 20 yılda böyle
olmadığını gördük. Hele ki son 10 yılda Kayseri’de ezici bir AK Parti üstünlüğü vardı. Bunun
bir nedeni de belediyecilikte gelinen başarılı noktaydı. Belediyecilik konusunda Şükrü
Karatepe’nin bıraktığı yerden Başkan Özhaseki’nin yaptıkları Kayserililer tarafından takdirle
karşılandı. Fazilet Partisi döneminde tüm Türkiye genelinde Fazilet partisi hiçbir varlık
gösteremezken belediye seçimlerinde Kayseri yine merkezdeki 3 belediyeyi birden kazanmayı
başarıyordu. Hatta 1999 seçimlerinde o dönemin seçim çalışmaları için çıkarılan seçim
gazetesini Abdullah Gül görünce eleştirmiş ve bu gazeteyi belediye bültenine çevirmişsiniz
diye kızgınlığını belirtmişti. Tabi 1999 seçimleri ilginç ve ibretlik bir seçimdi. Kayseri’de
belediye seçimlerinde Fazilet partisi kazanırken, genel seçimlerde ise büyük bir başarısızlık
yaşamış ve Kayseri’den sadece 2 milletvekili gönderebilmişti. Bunlarda Abdullah Gül ve
Salih Kapusuz olmuştu. Bu fark belediye seçimlerinin ve genel seçimin birlikte yapılması
dolayısıyla bariz bir şekilde ortaya çıkmıştı. O dönemde Fazilet Partisi genel merkezinin
yaptığı hatalar ve adeta 28 Şubat’tan sonra partiyi küçültme stratejisi izlemesi, Erbakan
hocanın siyasi hataları bu başarısızlığa zemin hazırlamıştı.
Ve 2002 ve sonrası AK Parti iktidarları döneminde yine belediyecilikte Kayseri birçok şehre
fark attı. Şehircilik konusunda çeşitli çevrelerden farklı eleştiriler gelse de Kayseri’nin
yaşanabilir bir ortama kavuşmasında hiç şüphesiz bu şehre 20 yıldır emek veren başkanların
yaptıkları inkar edilemez.
Evet şehircilik de eleştiriler yapılabilir ama maalesef bizim Cumhuriyet döneminin zaten bir
şehircilik politikası yoktu ki onun üzerine bir şey konabilsin. Modernizmin etkisiyle batıdan
aldığımız şeyleri bizler de şehirlerimize uyguladık. Bu insanların hayatlarını kolaylaştırdı
elbette ama sonuçta şehirlerimizin geldiği betonlaşma boyutu ve insan ilişkilerimize verdiği
zararlar bütün bunlar önümüzdeki on yıllarda önümüze çıkacak olumsuzluklar olacak. Bu
konularda ben belediyecileri eleştirmiyorum. Onlara yol gösterecek bizim değerlerimizle
yoğrulmuş ne bir tek mimar ne bir tek mühendis yetiştirebildik. Bu konuda da yazıklar olsun
bize demekten kendimi alamıyorum. Hepi topu bir tek dünyaca ünlü mimarımız Turgut
Cansever ve ondan da yeterince yararlanamadan aramızdan ayrıldı maalesef.
Yıllarca mimar ve mühendis odalarımız maalesef beton binalar ürettiler. Zaman zaman siyasi
alana da girdiler ama keşke bunun yerine kendi işlerini adam akıllı yapsalardı. Belki onlara da
suç bulamayız. Bakın şu küçük yazıda bahsettiğim hususların her biri sayfalar dolusu
kitaplara konu olabilecek şeyler. Ama maalesef bunlar üzerinde kafa yoran yok.
Son olarak sözü şöyle bağlamak istiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla geçmişten gelen bir
refleksle Kayseri son yaşanan olaylarda bekle gör politikasını tercih ediyor. Fakat söz konusu
olan bu şehir için 10 yıl boyunca her tülü imkanı seferber etmiş bir partinin genel başkanı
olunca bu kadar bekle gör politikasının doğru olup olmadığını kendi kendime sorguluyorum.
Ben en azından AK Parti gençliğinden Başbakana sahip çıkan, açık açık desteğini gösteren
birtakım etkinlikler beklerdim. Ne bileyim bir basın açıklaması, Kayseri gençliği seninle
pankartları ile yürüyüşler gibi etkinlikleri anlamlı olabilirdi. Hala da olabilir. Burada
belirttiklerim sadece benim düşüncelerim, kendileri de fikirler üretebilirler. Ve eğer yapıldı da
benim haberim yoksa da haber verirlerse bu köşede seve seve yer verebilirim.
Unutmayalım ki Kayseri’deki hizmetlerin kalitesinin ve imkanlarının artmasının en önemli
sebebi 2002’den sonraki dönemdir. Birçok büyük yatırım bu dönemden sonra gerçekleşti.
1994-2002 arası dönem rutin belediyecilik hizmetlerinin iyi yapıldığı ama büyük yatırımların
söz konusu olmadığı bir dönemdi. Herkes iyi hatırlıyordur, “Büyükşehir” yasası ile çevre
ilçelerin merkeze bağlanması ve son çıkan yine “Büyükşehir” yasası ile bütün ilçelerin

Büyükşehir’e bağlanması bütün bunlar daha önce hayal bile edilemeyecek şeylerdi. Ama şu
anda hepsi yapıldı ve ilçeler Büyükşehir’e bağlanmaktan dolayı da memnundurlar sanırım.
Artık dolaylı yollardan birilerini araya koyarak Büyükşehir’in yani Başkan Özhaseki’nin
kapısını çalarak yardım istemeyecekler. Bu zaten Büyükşehir Belediyesi’nin görevleri arasına
girmiş oldu.
Bu anlamda bütün bu hizmetlerin önünün açılmasında Başbakana vefa borcumuz olduğunu
düşünüyorum. Bu vefa borcunu da alenen göstermekten, ifade etmekten çekinmek ne anlama
gelir bilemiyorum. Yani kamuoyu biraz dişe dokunur açıklamalar beklemekte çok mu şey
istiyor. Etrafta dolaşan onlarca saçma sapan haberden birisine göre, Başbakanın 15 Mart’ta
ülkeyi terk edeceği gibi bir haber pompalanıyor. Bu sessizlik dolaylı yoldan bu tür yalan
haberlere itibar edildiğini gösteren bir emare olmaz mı? Bunu herkesin kendi takdirine
bırakıyorum.
Vesselam…
Vedat Önal yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6109.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Refleks Đle Günde 300 Bin Kişiye Ulaşma
Đmkanı
Şehir içi taşımacılık yapan toplu taşıma araçlarına yönelik in-door reklamcılık yöntemleri
sunan Refleks Ticari Yatırımlar Şirketi, Kayseri Merkezli hizmetlerini genişleterek
çalışmalarına devam ediyor
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Şehir içi taşımacılık yapan toplu taşıma araçlarına yönelik in-door reklamcılık yöntemleri
sunan Refleks Ticari Yatırımlar Şirketi, Kayseri Merkezli hizmetlerini genişleterek
çalışmalarına devam ediyor. Firma 3 ilde hizmet veremeye başlayarak bunu 8 ile yaymayı
hedefliyor. Refleks Ticari Yatırımlar Şirketi Genel müdürü Đdris Can Arslan ilk etapta 8 ile
yayılması planlanan in-door reklamcılık hizmetleriyle günlük 10 milyon kişiye ulaşmayı
hedeflediklerinin altını çizdi. Arslan; “Bu sayı hiçbir reklam yönteminin ulaşamayacağı bir
büyüklüktür” dedi.
“Broşürler tarihe karıştı”
Diğer reklam mecralarına göre hem etkinlik hem de fiyat açısından iddialı olduklarını belirten
Arslan, aynı zamanda çevreye duyarlı imalat yaptıklarını belirtti. Arslan; “önceden reklam
görseli için kullanılan ve atılan kağıt broşürler in-door hizmeti ile artık tarihe karıştı. Bu
girişim ile reklamcılığı dijital platformlarda sergileyen, teknolojiyi yakından takip eden, kısa
sürede çok büyük kitlelere ulaşabilen bir firma yapısına sahip olduk. Bu doğrultuda kısa ve
uzun vadeli reklam anlaşmaları yaparak, firmaların isteği doğrultusunda reklam ve tanıtım
hizmeti sağlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
“Günlük 300 bin kişiye ulaşma imkanı”

2011 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi denetimindeki 3 adet özel halk otobüsüne
yerleştirilen ve uzaktan kontrol sistemi ile kumanda edilen endüstriyel reklam ekranı
uygulamasını, yıl içerisinde artırarak, kısa sürede 386 araç sayısına ulaştıklarını kaydeden
Arslan, bu sayede firmalara ait reklam hizmetinin günlük 300 bin kişiye ulaştığını bildirdi. 3G
sistemi ile desteklenen sisteme, araçlarda bulunan güvenlik kamera sistemlerinin de entegre
edilmesi ve bu kameraların canlı olarak takibine olanak sağlayacak yazılım programı
geliştirdiklerini vurgulayan Arslan, Kayseri büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yapılan
anlaşma doğrultusunda hazırlanan uygulamanın uzun süredir başlatıldığını ve kullanıma
geçildiğini açıkladı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6110.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri Gündem, Bugün Başbakanla Görüştü
Anadolu Yayın Platformu tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyonla Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Kayseri’den aralarında Kayseri Gündem Gazetesi’nin de bulunduğu 3 yayın
kuruluşu temsilcisi tarafından ziyaret edildi.
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Anadolu Yayın Platformu tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyonla Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Kayseri’den aralarında Kayseri Gündem Gazetesi’nin de bulunduğu 3 yayın
kuruluşu temsilcisi tarafından ziyaret edildi.
SĐNAN BURHAN: “ANADOLU’DAKĐ GAZETELERĐN SIKINTILARINA ÇÖZÜM
ARAYACAĞIZ”
Anadolu Yayın Platformu Başkanı Sinan Burhan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında,
Türkiye genelinde bini aşkın üyelerinin bulunduğunu belirterek, “Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ı AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaret edeceğiz. Anadolu Yayın Platformu olarak
Anadolu’da bulunan üyelerimizin sıkıntılarını dile getireceğiz. Çözüm yolları bulmaya
çalışacağız” dedi.
KAYSERĐ’DEN MEMĐŞ, YERLĐ VE HAVUR KATILACAK
Gerçekleştirilen ziyarette Kayseri’yi temsilen Kayseri Gündem Gazetesi Sahibi Oğuz Memiş,
Erciyes TV Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Yerli ve TV1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan
Havur da bulundu. Ziyaret bugün saat 10:30’da AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6111.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Melikgazi Belediyesi 3 Bin 500 Adet Çam Đle 2
Bin Adet Meyve Fidanını Toprakla Buluşturdu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çevreci ve
çevre dostu bir belediye olduklarını her etkinlik ve yatırımda kanıtladıklarını hatırlatarak,
2014 yılı ilkbahar dönemi fidan dikimine başladıklarını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çevreci ve
çevre dostu bir belediye olduklarını her etkinlik ve yatırımda kanıtladıklarını hatırlatarak,
2014 yılı ilkbahar dönemi fidan dikimine başladıklarını söyledi. Büyükkılıç ayrıca, bölge
halkının katılımı ile bugün 3 bin 500 adet çam ve çınar dikimi ile 2 bin adet beş çeşit meyve
fidanının vatandaşlara dağıtımını yaptıklarını kaydetti.
Belsin Kümeevler de büyük ölçekli ve çok amaçlı bir park inşa edeceklerini, bu parkın
yeşillendirme çalışmalarına ise şimdiden başladıklarını ifade eden Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç bölge halkının katılımı ile bugün 3 bin 500 adet çam ve çınar
dikimi ile 2 bin adet beş çeşit meyve fidanının vatandaşlara dağıtımını yaptıklarını kaydetti.
Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde 490 ayrı parkın yer aldığını bunun yanında Hisarcık,
Kıranardı, Gesi, Mimarsinan, gibi doğal yeşil alanların bulunduğunu dolayısı ile
Melikgazi’nin yeşil bitki örtüsü ile çevrelendiğini hatırlatan Büyükkılıç, ” Melikgazi
Belediyesi olarak her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde fidan dağıtarak ilçemizin daha
yeşil olmasına ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak için çalışmalar yapıyoruz. Her yıl
60-70 bin adet yapraklı ve çam türü fidanın toprak ile buluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca ilçemiz
bahçe ve bağ yerleşimlerinin bulunmasından dolayı meyve fidanları da dağıtıyoruz. Bugün
Tınaztepe bölgesin de 2000 adet meyve fidanının dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun meyveleri
yıllar boyunca yenilecektir. Dolayısı ile yıllara sarkan ve yıllar itibari ile verim verecek bir
çalışmayı gerçekleştirdik” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6112.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Vali Düzgün’den Bilim Kahramanı Okula Ödül
Vali Orhan Düzgün, Ankara’da düzenlenen “Bilim Kahramanları Buluşuyor” yarışmasında 13
ilden 37 takım arasından şampiyon olan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nin yönetici
ve öğretmenlerini ödüllendirdi.Nuh Mehmet Küçükçalık...
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Vali Orhan Düzgün, Ankara’da düzenlenen “Bilim Kahramanları Buluşuyor” yarışmasında 13
ilden 37 takım arasından şampiyon olan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nin yönetici
ve öğretmenlerini ödüllendirdi.
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan “Sons Of Nobel” takımı,
Ankara’da “FIRST LEGO League” adı altında düzenlenen “Bilim Kahramanları Buluşuyor”
yarışmasında Eskişehir, Samsun, Ordu, Niğde, Zonguldak ve Bilecik gibi 13 ilden 37 takım
arasından şampiyon oldu. Bu şampiyonluk ile Kayseri’yi Đstanbul’da ki ulusal turnuvada
temsil etme hakkı kazanan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, oradan da derece ile
ayrılırsa Kayseri’yi, dünyanın en büyük çocuk bilim etkinliği özelliğine sahip “FIRST LEGO
League” Uluslararası Turnuvası’nda temsil edecek.
Okulun Biyoloji Öğretmeni Pınar Şahintürk’ün koçluğunda “Afet öncesi, afet sırası ve afet
sonrasına hazırlık için geliştirdikleri yenilikçi çözüm” projesiyle Kayseri’yi temsil eden Nuh
Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nin bu başarısı Vali Düzgün tarafından ödüllendirildi.
Vali Düzgün, makamında kabul ettiği Okul Müdürü Ali Akdeniz, Müdür Baş Yardımcısı
Osman Karaca ve Biyoloji Öğretmeni Ayşe Şahintürk ile Bilişim Teknoloji Öğretmeni Yunus
Đlhan’ı tebrik ederek Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.
Okulun başarısının Kayseri adına çok sevindirici olduğunu belirten Vali Düzgün, okul
yöneticileri ve öğretmenlerden Ankara’daki şampiyonluğun ardından 22 - 23 Mart’ta
Đstanbul’da düzenlenecek ulusal turnuva ile devamındaki uluslararası turnuvada da aynı
başarıyı tekrarlamalarını istedi.
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da, okul adına Vali Düzgün’e kendilerine verdiği destekten
dolayı şükranlarını sunarak, Hacettepe Üniversitesi’nden patent başvurusu teklifi de alan
projenin dünya şampiyonasında da derece alacağına yürekten inandıklarını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6113.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Emniyet Müdürlüğü’ne Teşekkür Mesajı Yağdı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün görev alanı içinde yaşanan olaylara karşı yaklaşımı ve
çalışmalarını sonuca ulaştırması vatandaşlar tarafından takdir edildi.Đl Emniyet
Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan teşekkür...

05 Mart 2014 Çarşamba 13:56
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün görev alanı içinde yaşanan olaylara karşı yaklaşımı ve
çalışmalarını sonuca ulaştırması vatandaşlar tarafından takdir edildi.
Đl Emniyet Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan teşekkür mesajlarında, Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’ndeki bir bayan doktor, “Đyi günler Sayın Müdürüm, günlerdir size bu
teşekkür mesajını yazmak istiyorum ama iş yoğunluğundan fırsat bulamadım. Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Göz Bölümü'nde doktor olarak görev yapmaktayım. Sınırlı sayıdaki
boş günlerimde arkadaşlarla beraber Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunuzdan
faydalanıp stres atıyoruz. Spor salonunuzu tüm kamu çalışanlarının kullanımına açmanız
büyük incelik. Gerçekten tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.
Sıtkı Erdoğan isimli vatandaş ise, “Uçakla Stutgart'tan Kayseri iline geldim. Oradan da
ikametim olan Niğde ili Bor ilçesine geçtim. Evime geldiğimde üzerimi çıkartırken gelirken
bir başkasından borç olarak aldığım ve zarf içerisinde olan 10.000 € Euro paramın olmadığını
anladım. O telaşla bir ticari taksi ile tekrar kayseri havaalanına gelerek polislere müracaat
ettim. Polisler konuyla süratle ilgilenerek paramı buldular ve bana geri verdiler. Polislerin
kısa sürede paramı bulmaları ve bana geri vermeleri beni çok memnun etti. Bu ilgi ve
alakalarından dolayı polislere teşekkür ederim. Đyi günler dilerim” mesajı ile yapılan
çalışmalardan duyduğu memnuniyeti mesaj atarak bildirdi.
Halil Sezer isimli bir esnaf ise, “Çalışan personelimiz çanta standı dışarıda unutmuş. Bu
esnada bölgede görev yapan 57 64 kod nolu resmi bölge asayiş ekibi gece evime ulaşıp
konuyu bildirdiler. Hızlıca personeli oraya yönlendirdim. O saatte görevli polis memuru
arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyet ve nezaketten dolayı teşekkürü bir borç bilirim.
Böyle olaylarda polis teşkilatının halka bakan yüzünün ne kadar değiştiğini görmek biz
vatandaşları mutlu ediyor. Polis arkadaşlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımla”
ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6114.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Sp’li Adaylar Anadolu Sakatlar Derneği Ve
Halk Otobüsçüleri Derneğini Ziyaret Etti
Saadet Partisi’nin Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediye Başkan Adayları, Anadolu
Sakatlar Derneği ve Halk Otobüsçüleri Derneği’ni ziyaret etti.SP Kocasinan Belediye Başkan
Adayı Erhan Arıcı, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun ve...
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Saadet Partisi’nin Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediye Başkan Adayları, Anadolu
Sakatlar Derneği ve Halk Otobüsçüleri Derneği’ni ziyaret etti.
SP Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh
Tosun ve Talas Belediye Başkan Adayı Gazali Kip, Anadolu Sakatlar Derneği ve Halk
Otobüsçüleri Derneği’ni ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı, “Bizler milli görüşçüler
olarak gerek iktidarımız döneminde engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için ve
hayattan aldıkları hazzı artırmak için yaptığımız icraatları önceden biliyoruz” dedi.
Arıcı, “Yeni dönemde de inşallah göreve geldiğimiz takdirde yine engelli kardeşlerimizin
hayatın içerisinden var olmasını ve onların bu engellerini unutturacak şekilde hayattan
aldıkları hazzı arttırma maksadıyla hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan her şeyimizle bütün
imkanlarımızla onların faydasına olacak icraatlarımızla inşallah hep beraber iç içe olacağız”
diyerek şu şekilde konuştu:
“Şimdi biz Saadet Partisi olarak şunu düşünüyoruz, hepimiz birer engelli adayıyız bugün
Allah bize gören iki göz duyan iki kulak tutan iki el tutan iki ayak vermiş. Ama yarın bunlar
tam mı devem edecek yoksa bir eksiklik mi meydana gelecek onu bilemiyoruz. Dolayısıyla da
bugün bir ayağı olmayan kardeşimizin Allah bana iki ayak vermişken onun bir ayağı da ben
olamıyorsam ciddi bir eksiklik var demektir. Gözleri görmeyen kardeşimin gören gözleri
olmak kulağı duymayan kardeşimizin duyan kulağı olmak en önemli felsefemizdir en önemli
idealimizdir ve bu konuda da zaten Allah nasip ederde göreve gelirsek inşallah
derneklerimizde de dernek dışında olan engelli kardeşlerimizde hayattan aldığı hazzı
arttırmak ve onların hayat şartlarını kolaylaştırmak babında ne gerekiyorsa hiçbir
fedakarlıktan kaçınmadan yapacağımızı belirtmek isteriz.”
Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç, “Değerli bir hocamızın anısını yaşatmanız
bizleri sevindiriyor. Ben Türkiye de yaşadığım 40 yaşına geldim. Hocamızın bize vermiş
olduğu araç yasasıyla kendi hayatımızı sürdürüyoruz. Hocamızı gerçekten yıllardır anar
yıllardır saygı duyarım” dedi.
Halk Otobüsçüleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Kaya ise, “Yönetime talip oldunuz ve
yola çıktınız. Hepinize hayırlı olsun, yolunuz açık olsun” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6115.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Milli Eğitim Müdürü Öğrencilere Etli Pilav
Đkram Etti
Anadolu Atatürk Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz,
öğrencilere pilav ikram etti.Anadolu Atatürk Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, okuma şenliği
etkinliği kapsamında öğrencilere etli pilav ikram edildi....
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Anadolu Atatürk Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz,
öğrencilere pilav ikram etti.
Anadolu Atatürk Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, okuma şenliği etkinliği kapsamında
öğrencilere etli pilav ikram edildi. Etkinliğe katılan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da,
öğrencilere etli pilav ikram etti. Etkinlik hakkında bilgiler veren Bilal Yılmaz, “Bizim Đl Milli
Eğitim Müdürlüğü olarak yürütmekte olduğumuz projelerin uygulanması ile alaka bir yönü
var bu şenliğin. Kitap okuma uygulaması okulumuzda uygulanan okullarımızdan bir tanesi.
Bu yapılan etkinliğe kitap okuma şenliği de denilebilir. Bir anlamda farkındalık
oluşturabilmek adına okul müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen bir proje” dedi.
Yılmaz ayrıca, etkinlikte emeği geçenleri teşekkür ederek, “Okul müdürümüze ve öğretmen
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tip etkinliklerin sosyal yönü de var. Öğrencilerimiz bir
arada bu etkinliği yapıyorlar. Bunun bu şekilde yapılıyor olmasının da bizim açısından ayrı
bir önemi var” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6116.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Ksmmmo'dan Kan Bağışı
1-7 Mart Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası (KSMMMO) üyeleri,Kızılay'a kan bağışında bulundu.Kayseri Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavirler Odasına gelen üyeler Kızılay'a kan bağışında...
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1-7 Mart Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası (KSMMMO) üyeleri,Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına gelen üyeler Kızılay'a kan bağışında
bulundu. Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy, "1-7
Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla sosyal sorumluluk kapsamında Kızılay’ın buraya gelerek
hizmet vermesinden dolayı büyük memnuniyet duyduk. Bu açıdan Kızılay’ın bütün ekibine
çok teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında meslektaşlarımız kan veriyor.
Meslektaşlarımızın kan vermesi akşam 17.00’ye kadar sürecek"dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6117.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Mhp Başkan Adayı Özsoy Hal Ve Doğu Sanayi
Esnafını Ziyaret Etti
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri Öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mustafa Özsoy Kayseri Hal’ini ve Doğu Sanayi esnafını ziyaret etti.Milliyetçi
Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa...
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Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri Öncesi Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Mustafa Özsoy Kayseri Hal’ini ve Doğu Sanayi esnafını ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl yönetim
Kurulu üyeleri esnaf ziyaretlerine Kayseri Hal’i ve Doğu Sanayi esnafını ziyaret ederek
devam etti. Bölge esnafının sorunların dinleyen Özsoy, Mart ayında kestiğini Karpuzu esnafa
ve yönetim kurulu üyelerine ikram etti.
Esnaf ziyaretinde açıklama yapan Başkan Adayı Mustafa Özsoy,” Yaklaşan seçimler öncesi
esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz, ziyaretimizde öncelikle Kayseri Đnsanına Kaliteli Sebze
ve Meyve imkanı sunan Hal esnaflarına teşekkür ediyorum, ancak yapılan zamlar ve hayat
pahalılığı nedeni ile bu sebze ve meyveleri aldırmayan hükümet anlayışını da şiddetle
kınıyorum” dedi.
Hal esnafı ise yaptıkları açıklama da “ bulundukları bölgelerden taşınmak istemediklerini
yapılması planlanan hal projesinin hal esnafına uygun olmadığı ifade ettiler. Bölge esnafı
Yeni Hal Müteahhidinin esnafı yüksek miktar borç para taktığını da” sözlerine eklediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6118.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

"çerkez Kültürü, Kadim Bir Kültür"
Kayseri Kafkas Derneği'nin yeni yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi
ziyaret etti. Çerkez kültürünün kadim bir kültür olduğunu vurgulayan Başkan Özhaseki, bu
kültürün kaybolmaması gerektiğini söyledi.Kayseri Kafkas...

05 Mart 2014 Çarşamba 13:23

Kayseri Kafkas Derneği'nin yeni yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi
ziyaret etti. Çerkez kültürünün kadim bir kültür olduğunu vurgulayan Başkan Özhaseki, bu
kültürün kaybolmaması gerektiğini söyledi.
Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet
eden Başkan Mehmet Özhaseki, kültürlerin yok olmamasının birlikteliğe bağlı olduğunu
belirtti. Bir mekanda devamlı bir araya gelinmesiyle kültürlerin konunabileceğini ifade eden
Başkan Özhaseki, "Bu kültürlerin kaybolduğu ortamda global kültür insanları alıp götürüyor.
Bize has geleneklerin kaybolması bir tehlike. Çerkez kültürü kadim bir kültür. Kendine has
bir edebi var, oturma kalkma adabı, yeme içme adabı var. Bunun kaybolmaması ve bu kültürü
yaşatacak bazı projelerin ortaya konulması lazım" dedi.
Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya da, dernekleri bünyesindeki folklor, müzik ve
tiyatro ekiplerini canlandırdıklarını belirterek kültürlerini korumak için gayret ettiklerini
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6119.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Bünyan Belediye Meclisi 60 Kez Toplandı
Bünyan Belediye Meclisi 60 kez toplandı, aylık olağan meclis toplantısında gündemde meclis
üyelerine plaket verildi.Bünyan Belediye Meclisi 60'ıncı olağan toplantısı Bünyan Belediye
başkanlığı meclis salonunda yapıldı. Toplantıya tüm...
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Bünyan Belediye Meclisi 60 kez toplandı, aylık olağan meclis toplantısında gündemde meclis
üyelerine plaket verildi.

Bünyan Belediye Meclisi 60'ıncı olağan toplantısı Bünyan Belediye başkanlığı meclis
salonunda yapıldı. Toplantıya tüm meclis üyeleri eksiksiz katılırken toplantının gündeminde,
2009 yılından beri birlik ve beraberlik içinde Bünyan için çalışan meclis üyelerine Bünyan
Belediye Başkanı Mehmet Özmen tarafından plaket verildi.
Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, “2009 dan bu tarafa her ay yapılan olağan
toplantılarımızın dışında olağan üstü toplantılarımızda olmuştur. 60 kez bir araya geldiğimiz
Bünyan Belediye Meclisi olağan toplantımızda Bünyan için önemli kararlar alıp, birlikte
önemli projelere imza attık. Đnşallah bundan sonraki dönem de de yeni seçilecek meclis
üyelerimizle birlikte memleketimizde yapacağımız çok işler var. 2009 yılından beri
yaptığımız tüm çalışmalarımızda şahsıma verdiğiniz desteklerden ve omuz omuza verdiğimiz
kararlarda gösterdiğiniz gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmasından sonra Meclis üyelerine tek tek teşekkür plaketi sunan Bünyan Belediye
Başkanı Mehmet Özmen duygulu anlar yaşarken tüm meclis üyeleri ile birlikte hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6120.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Üvey Oğlu Tarafından Rehin Alınan Babayı
Özel Harekatçılar Kurtardı
Kayseri’de madde bağımlısı olduğu ileri sürülen üvey oğlu tarafından rehin alınan şahıs, özel
harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine
bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sunay...
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Kayseri’de madde bağımlısı olduğu ileri sürülen üvey oğlu tarafından rehin alınan şahıs, özel
harekat ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine
bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sunay Sokak’ta madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 22
yaşındaki D.S.’nin üvey babası M.S.’yi sallama olarak tabir edilen kesici aletle rehin aldığı
ihbar edildi. Đhbar sonrasında olay yerine polis özel harekat, asayiş, 112 ve itfaiye ekipleri
sevk edildi.Çevrede alınan geniş güvenlik önlemleri sonrasında, özel harekat ekipleri
tarafından eve operasyon düzenlendi. Evin kapısını kırarak içeri giren özel harekatçılar baba
M.S.’yi kurtarırken, D.S. ise gözaltına alındı.
D.S. polis otosuna bindirilirken, “Ben bir şey yapmadım beni niye gözaltına alıyorsunuz?”
derken, vücudunda küçük kesikler olduğu belirlenen baba M.S. ambulansla hastaneye
kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6121.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kaymeklerde Çocuk Oyun Bölümü De Var
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), Kayseri'deki tüm
bayanların kurslara katılabilmesi için çocuk oyun bölümü hizmeti de sunuyor. Kursiyerler
farklı branşlarda kurslardan yararlanırken 3-6 yaş grubundaki çocuklarını...
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Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), Kayseri'deki tüm
bayanların kurslara katılabilmesi için çocuk oyun bölümü hizmeti de sunuyor. Kursiyerler
farklı branşlarda kurslardan yararlanırken 3-6 yaş grubundaki çocuklarını KAYMEK
bünyesindeki çocuk oyun bölümlerine bırakabiliyorlar.
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki KAYMEK, 13 ayrı tesiste 105
farklı branşta kurs hizmeti veriyor. Her yıl yaklaşık 15 bin kursiyere hizmet veren KAYMEK,
bu kurslardan yararlanmak isteyen anneleri, "Çoğumu nereye bırakacağım" derdinden
kurtardı. Kayseri'de yaşayan tüm bayanların kurslardan yararlanması için, kurs merkezlerinde
çocuk oyun bölümü hizmeti de veriliyor. Anneler farklı branşlarda kurslara katılırken 3-6 yaş
grubundaki çocuklar, çocuk oyun bölümlerinde şarkılar öğreniyor, oyunlar oynuyorlar.
KAYMEK bünyesindeki tüm çocuk oyun bölümlerinde çocuk gelişim uzmanları görev
yapıyor. KAYMEK'in Erkilet Kurs Merkezi'ndeki Çocuk Oyun Bölümü'nü ziyaret eden BEF
Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, incelemelerde bulundu ve verilen hizmeti yerinde
gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin çocuklara gönderdiği çeşitli
hediyeleri çocuklara dağıtan Tuzcuoğlu, eğitmenlerden bilgiler aldı.
Erkilet Kurs Merkezi Çocuk Oyun Bölümü Sorumlusu Fatma Nur Kakillioğlu, ailelerin kursa
gelirken rahat bir şekilde çocuklarını da getirebildiklerini belirterek, "Çocuklarla hem oyunlar
oynuyoruz, hem de eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. 3-6 yaş grubundaki çocukların daha
bilinçli olabilmeleri için elimizden gelen imkânı sağlıyoruz. Annelerimiz de rahat bir şekilde
eğitimlerini sürdürüyorlar" dedi.
KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan ise; çocuk oyun alanlarının KAYMEK
Merkezleri'nin hemen hepsinde yer aldığını belirterek, "Kursa gelmek isteyen; ancak küçük
çocukları olan annelerimiz için çocuklarını bırakabilecekleri güvenli, emin bir ortam
sağlamaya çalıştık. Bu sayede kendileri kurslara devam ederken, aynı binada yer alan çocuk
oyun odası çocuklara hizmet veriyor. Çocuk oyun bölümünde istihdam ettiğimiz eğitmenler
çocuk gelişim mezunu ve alanlarında yetkin kişiler. Standartlarımız dışarıdaki kreşleri
aratmayacak ölçüde" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6122.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Chp Kepez’de Seçim Bürosu Açtı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Talas ilçesine bağlı Kepez kasabasında Seçim Bürosu
açtı.Kepez Seçim Bürosu’nun açılışına, CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Osman Çilsal, Talas Belediye Başkan adayı Nazlı...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Talas ilçesine bağlı Kepez kasabasında Seçim Bürosu açtı.
Kepez Seçim Bürosu’nun açılışına, CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, Büyükşehir Belediye
Başkan adayı Osman Çilsal, Talas Belediye Başkan adayı Nazlı Erdoğan ile partililer katıldı.
Seçim Bürosu’nun açılışında konuşan Đl Başkanı Mustafa Ayan, aslında bu seçimlerin yerel
seçim olmadığını, ülkenin kaderine karar verilecek bir seçim olduğunu ifade ederek,
‘’Đktidardaki parti, ‘Allah’ diyerek, besmele çekerek, bizim saf duygularımızı kullanarak oy
alan ve 11 yıldır iktidarda olan bir parti. Ancak yaptıklarını hepimiz biliyoruz, görüyoruz.
Utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, yaptıkları işi besmeleyle, Allah’ın adını anarak, bizim
insanımızın evine kömür, makarna alacağı ve ülkemizin onurlu duruşuna katkı sağlayacağı
paraları çaldılar. Bir başbakanın oğlu, babasını arıyor, ‘Selamünaleyküm’ diyor. Baba da
‘oğlum, paraları sıfırla’ diyor. Bu para 30 milyon dolar., bir kamyon para arkadaşlar. Yazık
değil mi? Bu insanların tertemiz oylarını alarak yüzde 51’le iktidara geldi. Hepimiz oy verdik,
sizler verdiniz. Haram olsun, zehir zıkkım olsun’’ dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin tertemiz bir parti olduğunu vurgulayan Ayan, ‘’Đçinde hırsızı,
namussuzu barındırmayan, bulduğu zaman da kafasını kopartacak kadar inançlı ve dirençli,
bu halkı seven bir parti’’ diye konuştu.
CHP Talas Belediye Başkan adayı Nazlı Erdoğan da, hükümetin icraatlarını eleştirerek,
‘’Rant peşinde, kasasını doldurma peşinde, akrabalarını zengin etme peşinde olan AKP
iktidarı, ne yazık ki ülkeyi kendi kaderine terk etmiştir. Sağlık, ulaşım, imar sorunlarınız var,
hepsi olduğu gibi duruyor. Bunlar 12 yıldır iktidardalar ve 15 yıldır da belediyeleri
yönetiyorlar. Hangi derdinize derman oldular? Hangi sorununuzu çözdüler?’’ ifadelerini
kullandı.
Erdoğan, ‘’Biz buradan sizlere söz veriyoruz. Talas’ın içinde, şehir merkezinde hangi
imkanlar varsa, köyümüzde de o imkanlar olacak. Biz Allah’ın izniyle sağlık sorunlarını
çözeceğiz, imarla ilgili sorunlarınızı çözeceğiz, elektrikle ilgili sorunlarınızı çözeceğiz. Biz
derdinize deva olmak için yola çıktık. Sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz’’ dedi.
Seçim Bürosu’nun açılışında son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman
Çilsal ise ‘’Talas’ta ve Büyükşehirde 31 Mart’ta yaşayacağımız zaferin besmelesini çekmeye
geldik’’ diyerek vatandaşları selamladı.
Çilsal, ‘’Biz bu yola çıktığımızda, sizlerin bize sahip çıkacağınızdan hiç şüphemiz yoktu. Biz
nasıl ki ‘Mevzuubahis vatansa, gerisi teferruattır’ diye yola çıkmışsak, elbette vatandaşlarımız
da bize bu şekilde sahip çıkacaktır. Bakan Talas’ın adayını Kayseri’den getiriyorlar.
Büyükşehirin adayı her zaman zorla, istemeye istemeye çıkıp tekrar tekrar aday olan birisi. O
da yetmiyor, yerini kime devredeceğini de hazırlayarak geliyor. Gün, birlik, beraberlik,

bütünlük günüdür. Gün, Kayserimizin daha iyiye, daha güzele yürümesini istiyor isek,
insanların huzurunu bozmadan birbirine sarılmasını istiyor isek, CHP bayrağı altında
toplanma günüdür’’ diye konuştu.
Konuşmaların ardından hizmete açılan seçim bürosunda vatandaşlarla sohbet eden ve
dertlerini dinleyen CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman
Çilsal, Talas Belediye Başkan adayı Nazlı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Durdu
Erdoğan isimli kadının evini ziyaret etti. Ziyarette misafirlerine çemen, tulum peyniri, reçel,
zeytin, yoğurt, patates kızartması ve çay ikram eden Durdu Erdoğan, ‘’Hoşgeldiniz, yolunuz
açık olsun’’ dedi.
Durdu Erdoğan’ın misafirperverliğinin kendilerini duygulandırdığını ifade eden Đl Başkanı
Mustafa Ayan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal, Anadolu insanının her
şeyin en güzeline layık olduğunu ve ülkede yaşanan olayları, hiçbir Anadolu insanının hak
etmediğini ifade ettiler.
CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal ve partililer,
Kepezli vatandaşlarla bir süre daha sohbet ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6123.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri’de 2 Bin 407 Şişe Sahte Đçki Yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 407 şişe sahte bandrollü içki yakalandığı
bildirildi.Đl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 407 şişe sahte bandrollü içki yakalandığı
bildirildi.
Đl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Talas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, A.U. isimli
şahsın işyerinde yapılan aramada, 70 cc’lik bin 110 şise, 35 cc’lik bin 297 şişe olmak üzere
toplamda 2 bin 407 şişe sahte bandrollü kaçak içki bulunduğu belirtildi.
Olayı şüphelisi A.U. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilirken, A.U.’nun yasadışı
yollardan Kayseri’ye getirdiği kaçak içkileri tekel bayilerine ve marketlere dağıttığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6124.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Erü'de 'iş Dünyasında Yükselen Topuklar'
Paneli
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aktif Gençlik Kulübü tarafından 'Đş Dünyasında Yükselen
Topuklar' paneli düzenlendi.ERÜ Aktif Gençlik Kulübü tarafından Đktisadi ve Đdari Bilimler
Fakültesi (ĐĐBF) Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Đş...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aktif Gençlik Kulübü tarafından 'Đş Dünyasında Yükselen
Topuklar' paneli düzenlendi.
ERÜ Aktif Gençlik Kulübü tarafından Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi (ĐĐBF) Konferans
Salonu'nda düzenlenen 'Đş Dünyasında Yükselen Topuklar' panelinde, Avukat Meltem Banko,
Uzman Psikolog Yeşim Akıncı, Öğretim Görevlisi Gülsüm Yücel 'Etkili Đletişim' konusunda
öğrencilere bilgiler verdi. Yoğun katılımın olduğu panelde, öğrencilere sosyal medya üzerinde
yaşanan sıkıntılar anlatıldı.
Panel, öğrencilerin soru sorması ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6125.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Suriyeli Misafirlerle Đlgili Koordinasyon
Toplantısı
Vali Orhan Düzgün, kentte bulunan Suriyeli misafirlerin sorunları ve çözüm önerilerini
değerlendirmek amacıyla ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile
koordinasyon toplantısında bir araya geldi.Vali Düzgün’ün...
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Vali Orhan Düzgün, kentte bulunan Suriyeli misafirlerin sorunları ve çözüm önerilerini
değerlendirmek amacıyla ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile
koordinasyon toplantısında bir araya geldi.
Vali Düzgün’ün başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali
Yardımcıları Haluk Tunçsu, Yasemin Özata Çetinkaya, Ali Candan ve Erkaya Yırık, Đl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ilgili kamu kurumlarının il müdürleri, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.
Vali Düzgün, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar
sebebiyle kente gelen Suriyeli misafirlerin durumları ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak
ve alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla bir araya gelinmesini istediğini söyledi.
Bugüne kadar gerek kamu kurumları gerekse sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli misafirlere
destek olduğunu belirten Vali Düzgün, özellikle kış koşullarının sorunsuz şekilde
geçirilebilmesi için yakacak yardımı başta olmak üzere giyim ve gıda yardımlarının Suriyeli
misafirlere ulaştırıldığını kaydetti. Bu yardımların ulaştırılmasında emek sarfeden ve
fedakarlık yapan Kayserililere ve yardım kuruluşlarına teşekkür eden Vali Düzgün,
Suriye’deki iç karışıklığın ne zaman sona ereceğine ilişkin netlik olmadığı için misafirlerin
ihtiyaçlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme ve çalışma yapılmasına gerek duyulduğunu
ifade ederek, bu nedenle Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu başkanlığında oluşturulan ekibin
Suriyeli misafirlere yönelik çalışmaların koordinasyon içinde yürütülmesi için görev
yapacağını ifade etti.
Suriye’deki durumun bir insanlık dramı olduğuna dikkati çeken Vali Düzgün, hiç kimsenin
isteyerek kendi vatanını, toprağını, hatıralarının geçtiği memleketini, evini, işini terk ederek
bir başka memlekete gitmeyeceğini vurguladı. Toplantıya katılanlara, “Bu yaraları sarmak
için sizlerle beraberiz” diyen Vali Düzgün, bu konuda Kayseri’nin son derece hamiyetperver
ve yardımsever bir kent olduğunu söyledi.
Vali Düzgün, “Yapılan projelere ilave olarak düşündüğümüz bazı çalışmalar var. Her gelen
Suriyeli aileye buradan kardeş aile bulmak yönünde Müftülüğümüz kanalıyla başlatılan
çalışmalar sürdürülüyor. Bu proje ile onlarla dertleşmek, konuşmak, onlara yol göstermek ve
ihtiyaçlarının karşılanmasında da destek olmak amacındayız” dedi.
Toplantıda, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayseri’de 4 bin 50 civarında Suriyeli
bulunduğunun değerlendirildiğini ifade etti.
Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil de “Kardeş Aile” çalışmasının henüz başında olmalarına karşın
Suriyeli ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyen, barınmaları için evini bedelsiz
olarak tahsis etmek isteyen pek çok kişinin kendilerine başvurduğunu ifade ederek, özellikle
Eskişehir Bağlarında yoğunlaşan Suriyeli misafirlerle ilgili olarak sadece onlara hizmet eden
bir görevli tayin ettiklerini bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile toplantıya katılan sivil toplum
kuruluşları yöneticilerinin de bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdiği ve
karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı Koordinasyon Toplantısı’nın sonunda, Vali Yardımcısı
Haluk Tunçsu’nun başkanlığında aralarında STK temsilcilerinin de bulunduğu her hafta
toplanacak bir alt komisyon kurulması kararı da alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6126.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Palancıoğlu Talaslıların Gönlüne Taht Kurdu
Projeleriyle Talas’ta birçok kesimin desteğini alan AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr.
Mustafa Palancıoğlu’na Talaslı gençlerden de destek yağıyor.Düzenlenen toplantılarla Talaslı
gençlerle bir araya gelen AK Parti Talas Belediye Başkan...
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Projeleriyle Talas’ta birçok kesimin desteğini alan AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr.
Mustafa Palancıoğlu’na Talaslı gençlerden de destek yağıyor.
Düzenlenen toplantılarla Talaslı gençlerle bir araya gelen AK Parti Talas Belediye Başkan
Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere ve öğrenci kesimine yönelik proje ve çalışmalarıyla
destek görmeye devam ediyor. Yoğun bir programla seçim çalışmalarını sürdüren
Palancıoğlu, çok yönlü projeleri, güler yüzü ve samimiyetiyle her yaştan Talaslının desteğini
alıyor.
Gençlerle bir araya gelen ve projelerini paylaşan Palancıoğlu, projeleriyle gençlerin sevgilisi
haline geldi. Toplantılarda gençliğe verdiği önemi dile getiren Palancıoğlu, ‘’ Geleceğimiz
olan gençlerimizi, doğru bir şekilde yönlendirerek ülkemizin geleceğini şekillendirecek
nitelikli bir neslin yetişmesini sağlayacağız’’ şeklinde konuştu.
Đnsan Kaynakları Gelişim Merkezi, 24 saat açık Kütüphane, el ürünleri satış merkezi gibi
projelerini gençlerle paylaşan Palancıoğlu, üniversiteye düzenlenecek direkt otobüs seferleri
ve ücretsiz bisiklet hizmetiyle de gençlerin beğenisini kazandı. Samimiyeti ve mütevazı
kişiliğiyle Talaslıların övgülerini alan Palancıoğlu, gençlerin gönlünde taht kurdu.
Palancıoğlu,’’ Gençlerimiz genel olarak akraba, aile ve arkadaşlarının etkisiyle branş tercihi
yapıyorlar. Ancak okul bittiği zaman istediklerini bulamıyor ve alanı dışında işler yapıyorlar.
Bizler kuracağımız insan kaynakları merkezimizle gençlerimize vizyon vereceğiz. Bütün
gençleri ayrı ayrı gruplayarak 10 ile 20 yaş arasındaki gençlerimize rehberlik servisi
vereceğiz. Gençlerimizi doğru üniversite tercihi yapmaları için sektörleri yerinde görmelerini,
incelemelerini sağlayacağız’’ ifadelerini kullandı.
Uluslar arası burs imkanlarından da bahseden Palancıoğlu, dünya genelinde bir çok ülkenin
bundan faydalandığını ancak bizim haberdar bile olmadığımızı söyleyerek gençlerimizin bu
burs ve imkanlardan faydalanmalarını sağlayacaklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6127.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Agü, Macaristan Üniversiteleri Đle Đşbirliği
Yapmaya Hazırlanıyor
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Macaristan’ın önde giden üniversiteleri ile öğrenci ve
öğretim üyesi değişimi konusunda işbirliği yapmayı planlıyorMacaristan Kayseri Fahri
Konsolosu Osman Şahbaz Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Macaristan’ın önde giden üniversiteleri ile öğrenci ve
öğretim üyesi değişimi konusunda işbirliği yapmayı planlıyor.Macaristan Kayseri Fahri
Konsolosu Osman Şahbaz Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Đhsan
Sabuncuoğlu’nu makamında ziyaret etti.Ziyarette Şahbaz ve Sabuncuoğlu, Macaristan’daki
bazı üniversitelerle AGÜ arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile ortak araştırma
projeleri yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Rektör Sabuncuoğlu AGÜ’den
akademisyenlerden oluşacak bir heyeti, Macaristan’daki üniversitelere bir çalışma ziyareti
için gönderebileceklerini söyledi.Şahbaz ise Macaristan’daki başarılı üniversiteler ile AGÜ
arasında yapılacak bir işbirliğinin, Macar ve Türk toplumu arasında bilimsel ve kültürel
işbirliği köprüleri kuracağını ve var olan ilişkileri de geliştireceğini kaydetti.Rektör
Sabuncuoğlu ziyaretin anısına Şahbaz’a plaket verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6128.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğünden
Türkiye’de Bir Đlk
Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikli bireyler yetiştirmek
amacıyla uygulanan STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematic) eğitim modeli
Türkiye’de ilk ve tek olarak Kayseri’de gerçekleştiriliyor.Đl...
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Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikli bireyler yetiştirmek
amacıyla uygulanan STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematic) eğitim modeli

Türkiye’de ilk ve tek olarak Kayseri’de gerçekleştiriliyor.Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, “Çağımızın değişen şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçları göz önüne
alındığında, fen ve matematik eğitiminin salt teorik yaklaşımlardan ziyade disiplinler arası
işbirliği yaklaşımı ile yürütülmesi kaçınılmaz bir gereksinimdir. Bu hedef paralelinde,
bireylerin inovasyon kapasitelerinin keşfedilmesi ve arttırılması stratejisi ABD ve AB
ülkelerinin eğitim programı uygulamalarında görülmektedir. Bu amaçla Kayseri Đl Milli
Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen STEM projesi bir ilki daha
gerçekleştirerek STEM eğitim modelinin doğduğu Amerika Birleşik Devletlerinin bu alandaki
en önemli konferanslarından biri sayılan STEM 2014 Konferansına bildiri sunmak amacıyla
davet edilmiştir” dedi.Yılmaz, “Uluslararası katılımlı ve bildirili olarak gerçekleşen STEM
2014 konferansına Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bildirisi çok fazla sayıda çalışmayı geride
bırakarak konferansa davet edilen sınırlı sayıdaki çalışmaların arasında yer almıştır. Bildirinin
davet edilme nedenleri olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen
çalışmanın Türkiye’de bir ilk olması, devlet okullarında gerçekleştirilmesi, çalışmanın hitap
ettiği öğrenci sayısının fazlalığı ve çalışmanın niteliği gösterilmiştir” ifadesinde bulundu.
Yılmaz, “STEM projesi kapsamında pilot okullarımızda gerçekleştirilen çalışma sonuçlarına
göre ; STEM eğitimin öğrencilerin fen ve matematik derslerine olan ilgisini artırdığı,
öğrencilerin söz konusu derslerdeki başarı düzeyini artırdığı ortaya çıkmıştır.Yapılan literatür
çalışmalarında da bu ölçekteki bir çalışmaya ülkemizde rastlanmamış dünya genelinde ise
sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Ayrıca STEM 2014 konferansına davet edilen bildirimiz
SCSI indeksli bir dergi olan ELA (Education. Leadership. Action) dergisinde yayınlanmak
üzere literatüre girme hakkı kazanmıştır.18- 26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan STEM
2014 konferansında Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Ekibi, Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün
bildirisini
sunmak
amacıyla
ABD’nin
Cleveland
şehrine
gidecektir.Đlimizde uygulanan STEM projesinin bu başarısı, bu çalışmayla perçinlenmiştir.
Dünyada STEM eğitimi alanında Türkiye de artık söz sahibidir. Ayrıca Kayseri’nin STEM
projesindeki bu başarısında, projenin başlangıcından bu yana desteklerini esirgemeyen
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Ahmet Hasyüncü’nün de büyük payı var ve kendilerine çok teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6129.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Boydak’a Vergi Rekortmenliği Ödülü
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, 2012 yılında ilde en fazla kurum ve gelir vergisi ödeyen
kurum ve şahısları plaketle ödüllendirdi. Kayseri’de 2012’de en fazla kurumlar vergisi ödeyen
100 şirketin ödediği toplam verginin yüzde 45’ini...
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Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, 2012 yılında ilde en fazla kurum ve gelir vergisi ödeyen
kurum ve şahısları plaketle ödüllendirdi. Kayseri’de 2012’de en fazla kurumlar vergisi ödeyen
100 şirketin ödediği toplam verginin yüzde 45’ini veren Boydak Grubu’nun aile mensupları
aynı zamanda ilde en fazla gelir vergisi ödeyen mükellefler olarak ilk sıralarda yer alıyor.
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, hem Boydak Grubu şirketleri hem de aile
üyelerini temsilen plaketler Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak ve Şükrü Boydak’a
takdim edildi.
Temelleri Kayseri’de atılan, başta mobilya olmak üzere 8 ayrı sektörde 45 şirketle faaliyet
gösteren Boydak Holding, üretim gücü ve ödediği vergilerle Türkiye ekonomisine katkısını
her geçen yıl artırıyor. 2012 yılında da ödediği kurumlar ve gelir vergileri ile Kayseri ilinde
rekortmenliği elinden bırakmayan Boydak Grubu’na hem holding, hem bağlı şirketler hem de
aile üyelerinin ödediği yüksek gelir vergisiyle ekonomiye ve Kayseri iline yaptığı katkılar
nedeniyle plaket takdim edildi. Boydak Holding Genel Merkezi’nde, Kayseri Vergi Dairesi
Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, Boydak Grubu adına plaketleri Boydak Holding
CEO’su Memduh Boydak ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Boydak
teslim aldı.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Boydak Holding, 14 bine yaklaşan
çalışanı, yurt geneline yayılmış 2.000 bayisi ve sürdürülebilir kalkınma politikasının yanı sıra
ödediği vergilerle de Türkiye ekonomisine ivme kazandırmaya devam ediyor. Kayseri’de
2012’de en fazla kurumlar vergisi veren 100 şirketin ödediği toplam verginin yüzde 45’ini
Boydak Grubu şirketleri öderken, ilde 2012’de en fazla gelir vergisi ödeyen 100 mükellefin
ödediği toplam vergi içerisinde Boydak ailesinin payı da %27’ye ulaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6130.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Selçuklu Uygarlıklar Müzesini 13 Günde
Yaklaşık 30 Bin Kişi Ziyaret Etti
Gevher Nesibe Medresesinde açılan Selçuklu Uygarlıklar Müzesinde Arkeolog olarak görev
yapan Gürcan Senem, 21 Şubat tarihinde açılan müzeyi şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kişinin
ziyaret ettiğini söyledi.Geçtiğimiz günlerde Mimarsinan Parkında...
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Gevher Nesibe Medresesinde açılan Selçuklu Uygarlıklar Müzesinde Arkeolog olarak görev
yapan Gürcan Senem, 21 Şubat tarihinde açılan müzeyi şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kişinin
ziyaret ettiğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Mimarsinan Parkında açılışı yapılan müze hakkında bilgiler veren,
Arkeolog Gürcan Senem, “Müzemiz 21 Şubat tarihinde açıldı. Günlük ortalama 2 bin kişinin
üzerinde ziyaretçiyle karşılaşıyoruz. Müzenin açılışından bugüne kadar yaklaşık 30 bin
kişinin geldiğini söyleyebiliriz. Müzeye gelen ziyaretçiler çok ilgili. Serginin içinde dijital

görüntüler ve diğer çalışmalar ilginin artmasına neden oluyor. Müze Anadolu Selçuklu
müzesi değil, Selçuklu müzesi de değil, Selçuklunun bütün uygarlıklarını belgeleyen ve
anlatan bir müze oluyor. Bu özelliği ile müzemizde bütün Selçuklu Uygarlıklarına ait eserler
görmek mümkün. Günlük kullanım eşyalarından, ziynet eşyalarına, kemer tokalarından
aynalara kadar birçok eşyayı görmek mümkün" diye konuştu.
'Müzemizin çok farklı özelliklerinden birisi de dijital olması' diyen Senem, "Bütün Selçuklu
devletlerinin hem siyasi hem de kültürel zenginlikleri de ekranlarımızda görmeniz mümkün.
Burada Selçuklu Uygarlıkları adına ne arıyorlarsa hepsi var. Burası özürlü vatandaşlarımız
içinde gidebilecekleri bir müze. Özürlü arkadaşlarımız için yollarımız mevcut. Görmeyen
arkadaşlarımızın kullandığı alfabelerle bilgilendirme notları yazdık. Hem okuyabiliyor hem
de hissedebiliyorlar" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6131.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri’de Organik Tarım Ve Ürün Satışı
Yaygınlaşıyor
Vali Orhan Düzgün, kentteki organik tarım potansiyelinin daha iyi değerlendirilebilmesine
yönelik yürütülen çalışmaları desteklediklerini belirterek, organik tarım ve ürün satışının
yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.Vali...
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Vali Orhan Düzgün, kentteki organik tarım potansiyelinin daha iyi değerlendirilebilmesine
yönelik yürütülen çalışmaları desteklediklerini belirterek, organik tarım ve ürün satışının
yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.
Vali Düzgün, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği’nden Başkan Oluş Molu
ve Başkan Yardımcısı Yeşim Bekyürek ile Buğday Derneği’nden Durukan Dudu’yu
makamında kabul etti.
Vali Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Erciyesevler
Mahallesi’nde açılışını yaptıkları Organik Ürün Pazarı’nın sayısının 2’ye çıkarılması ve
üretim alanının 1000 dekara genişletilmesi için dernek tarafından sürdürülen çalışmaları
desteklediklerini belirtti.
Her geçen gün önemi daha da artan organik ürün konusunda Kayseri’nin önemli bir
potansiyeli bulunduğunu, bu alanda üretici ile tüketiciyi buluşturmanın hem sağlık hem de
ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Vali Düzgün, Organik Tarım
Üreticileri Birliği’nin bu yöndeki çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte geçtiğimiz yıl açılışı yapılan
Erciyesevler Organik Ürün Pazarı’nın açılışına katıldığını hatırlatan Vali Düzgün, tüketicinin
büyük ilgisiyle karşılaşan pazarda kimi zaman arzın talebi karşılayamadığının görüldüğünü,

bu nedenle üretim alanlarının genişletilmesiyle birlikte Kayseri’nin ikinci bir organik pazara
ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.
Vali Düzgün, “Hem üreticinin hem de tüketicinin memnun olduğu bu alanda, üreticilerin
sayısını artırmak, üreticilerin ürünlerini katma değeri yüksek bir şekilde satılmasına imkân
sağlamak, tüketici bilincini oluşturmak ve köylerde yaşayan kültürün devamını sağlamak
amacıyla yapılan çalışmaları destekliyoruz” dedi.
Dernek Başkanı Ulaş Molu da, Vali Düzgün’e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek,
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Dernek Başkan Yardımcısı Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Yeşim Bekyürek ise, Kayseri’de
domatesleriyle meşhur Karahıdır Köyü ile ilgili çalışma yürüttüklerini, buradaki ürünlerin
tüketiciye doğrudan ulaşmasını sağlayacaklarını belirterek, “Ayrıca, Buğday Derneği ile
birlikte Tohum Takas Projesi’nde yer alıyoruz. Projesi ile Kayseri’deki yerel tohumların
Türkiye genelindeki organik ürün yetiştiren üreticilerin ellerindeki tohumlarla takasını
sağlıyoruz. Yerel tohumların yaşatılmasını ve kaybolmamasını sağlamak amacındayız” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6132.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Tarımda Erken Uyarı Kazandırıyor Projesi
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 yılı Tarımla Gelen Kalkınma Mali Destek Programı
kapsamında Kayseri'de uygulanan ”Tarımda Erken Uyarı Kazandırıyor” Projesi kapsamında
ilçelerde bilgilendirme toplantıları yapıldı.Proje uygulama sahası...
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 yılı Tarımla Gelen Kalkınma Mali Destek Programı
kapsamında Kayseri'de uygulanan ”Tarımda Erken Uyarı Kazandırıyor” Projesi kapsamında
ilçelerde bilgilendirme toplantıları yapıldı.
Proje uygulama sahası olan; Bünyan, Develi, Felahiye, Đncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar
ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılara bölge çiftçileri büyük ilgi gösterdi. Toplantılarda Gıda
Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü'nün uzmanlarından Dr. Yeşim Bekyürek, Erken Uyarı
Đstasyonlarının çalışma prensipleri, sistemden elde edilen verilerin yorumlanması ve
kullanımı, Erken Uyarı Sistemi ile mesaj oluşturulacak hastalık ve zararlılar hakkında sunum
yaptı ve bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6133.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Son Cemre Toprağa Düştü
Baharın müjdecisi olarak bilinen ve ‘kor halindeki ateş’ anlamına gelen cemrelerin sonuncusu
toprağa düştü.Arapça bir kelime olan cemre, ateş, kor, köz, sıcaklık anlamına geliyor.
Şubat’ın 20'sinden sonra havaya, bir hafta sonra da...
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Baharın müjdecisi olarak bilinen ve ‘kor halindeki ateş’ anlamına gelen cemrelerin sonuncusu
toprağa düştü.Arapça bir kelime olan cemre, ateş, kor, köz, sıcaklık anlamına geliyor.
Şubat’ın 20'sinden sonra havaya, bir hafta sonra da suya düştüğü belirtilen cemrenin 7 gün
sonra toprağa düştüğü ve sıcaklığın toprakta başladığına inanılır.
Eskiden yıl “Kasım, 180 gün” ve “Hızır, 185 gün” olarak ikiye ayrılırdı. Kasım, kasım ayının
8'inde başlar, 46'sında erbain, 86'sında da hamsin girer, kışın en soğuk 90 günü böylece
geçerdi. Cemrelerin ilkinin, Kasımın 105'inde (19-20 Şubat) havaya, ikincisinin Kasımın
112'sinde (26-27 Şubat) suya, üçüncüsünün de Kasımın 119'unda (5-6 Mart) toprağa
düştüğüne inanılırdı.
Aslı Arapça ve köz veya ateş anlamına gelen cemrenin, Đslamlık öncesi Türk kültüründe imre
şeklinde var olduğu mitoloji araştırmacıları tarafından söylenmektedir. Altay türkülerinde
imre ya da imere denilen ruhun bu tarihlerde sırayla havaya, suya ve toprağa elindeki ateşi
saçtığı söylenirdi. Cemrelerden bir hafta sonra Nevruz geldiği ve Nevruz öncesinde ateş,
hava, su ve toprakla ilgili dört çarşambanın Azeri kültüründeki varlığı dikkate alınarak
cemreler arasındaki ilişki bu bilgilerle de pekiştiriliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6134.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Sgk Kayseri Đl Müdürü Sürücü, Merkeze Alındı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri Đl Müdürü Mükremin Sürücü Genel Müdürlük
merkezine alındı.Sürücü'nün Kayseri Đl Müdürlüğü görevinden alınarak Ankara'daki Genel
Müdürlük merkezine alındığı öğrenildi. Kayseri'ye 2012...
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri Đl Müdürü Mükremin Sürücü Genel Müdürlük
merkezine alındı.Sürücü'nün Kayseri Đl Müdürlüğü görevinden alınarak Ankara'daki Genel
Müdürlük merkezine alındığı öğrenildi. Kayseri'ye 2012 yılının Temmuz ayında atanan
Sürücü, başarılı çalışmalara imza atmıştı. Kayıt dışı istihdamın önlenmesinde yoğun mesai
harcayan Sürücü, ayrıca emeklilik işlemlerinin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların
mağdur edilmemesi konusunda da çalışmalar yapmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6135.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Allah aşkına 'Mevlana'nın Hocası' yazısını
kaldırın
Erciyes Üniversitesi’nde konuşan Ömer Tuğrul Đnançer, Seyyid Burhanneddin türbesinde
yazan ‘Mevlana’nın Hocası’ ibaresine isyan ederek; “Hz. Mevlana’nın, Mürşid-i Evveli
babasıdır. Mürşid-i Ekmeli ise Seyyid Burhaneddin’dir. Sevgili Kayserililer Allah aşkına Hz.
Seyid’in türbesindeki; “Mevlana’nın Hocası” yazısını kaldırın. Mürşidi demek kime
dokunuyor” dedi.
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Mutasavvıf Ömer Tuğrul Đnançer, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde konuştu.
Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen organizasyona
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Đlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ramazan Ertürk, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Güven, Tekden Hastanesi’nin sahibi
Kemal Tekden, birçok akademisyen ve öğrenci katılım sağladı. Oldukça yoğun ilginin olduğu
organizasyonda Đnançer, konuşmasına suya sabuna dokunmazsak temizlik olmaz diye
başlayarak; “Suya sabuna dokunacağız. Din insanı yükselten ve ilerleten bir kurumdur. Eğer o
kurumun mensupları yükselmiyorlarsa ve ilerlemiyorlarsa iki hastalıktan birine maruzdurlar.
Ya dinleri batıldır ya da dinlerini tatbik etmiyorlardır. Đslam’ın hak olduğunu bildiğimize göre
niçin yükselmiyor ve ilerlemiyoruz. Çünkü biz dinimizi bilmiyoruz ve yapmıyoruz” dedi.
“Allah ve Resull’üne muhabbet laubaliye yer yoktur”
Dünyada yükselen ve ilerleyen mahlukatın adının kuş olduğunu belirten Đnançer; “Kuş yürür
ilerler, uçar yükselir ve yükselirken de ilerler. Yükseğe ve ileriye gider. Bunu iki kanatla
yapar. Din iki kanatlı bir kurumdur. Biri mükellefiyetler onu Şeriat tayin eder. Nasıl tatbik
edeceğimizi Şeriat imamları dediğimiz müçtehit imamlar tarafından… Diğer kanat ise
muhabbettir. Allah ve Resul’üne muhabbet laubaliye yer yoktur. Hz. Pir’in namaz kılmasının
anlatılmasına bile tahammülü olmayanlar, Hz. Mevlana hakkında konuşuyorlar. Hz. Pir’in
statüko olarak önemi Pir olmasıdır.
Doktorun verdiği dozu değiştiremiyorsun. On ikide iki doz yutacaksın dediler bana… Sen saat
ikide on iki yutayım. Çabuk iyi olayım diyemiyorsun. Peki doktorun dediğine itiraz
etmiyorsun da Resullulah’ın dediğine ne demeye itiraz ediyorsun. Niye ezanda 4 defa Allah-u
Ekber diyorsunuz. 3 defa deyin. Demek ki; rakamlarda birer dozdur.
Biz kendi aklımızın, mantığımızın, ilim zannettiğimiz cehaletimizin dininde miyiz,
Muhammed Mustafa’nın dininde miyiz? Ona bir karar verelim. Ben elhamdülillah
Resulullah’ın dinindenim. Onun için doz önemlidir” şeklinde konuştu.
“Firavun olduğumuzun Farkında değiliz”
Đnançer, Allah’ın, emaneti ehline verin dediğini hatırlatarak; “Ama biz Allah’ın emrine karşı
kendimiz başka bir emir geliştirmişiz, buna uyuyoruz. Firavun olduğumuzun Farkında değiliz.
Çünkü tanrılık taslıyoruz. Allah Emaneti ehline verin diyor. Biz emaneti din kardeşimize
veriyoruz. Emaneti din kardeşinize verin diye bir ayet var mı? Ama emaneti ehline verin diye
bir ayet var. Din kardeşliği için bir iş din kardeşliği dayanışması için ehil olmayan birine tevdi

edilmesi düşünülemez. Allah’ın emrine muhaliftir. Hiçbirimiz Muhammed Mustafa’dan daha
Müslüman değiliz. Hicret sırasındaki kılavuzu bir müşrik değil miydi? Ama Hicret’i bile
bilmiyoruz” ifadelerinde bulundu.
“Anasının adını bilemeyen Müslümanlarla konuşuyoruz”
‘Peygamberin karıları Müslümanların anneleridir.’ Tabirini kullanan Đnançer, salondakilere
dönerek ‘Şimdi sayın bakıyım annelerinizi’ dedi. Kısa süreli bir sessizlikten sonra Đnançer,
şöyle devam etti; “Hiç uğraşmayın şimdiye kadar 12’sini sayabilene rastlamadım. Anasının
adını bilemeyen Müslümanlarla konuşuyoruz. Fatma diyen de, Rukiye diyen de çıktı.
Yavruna Hatice, Safiye ismini vermen yeterli değildir. Ne kadar tanıyorsun…”
Önündeki su bardağını taşana kadar dolduran Đnançer, bunu nedeninin ise şöyle açıkladı;
“Hz. Mevlana ve Peder-i Alisi Sultan Ulema, Kübrevi Dervişi ve Şeyhi alimidir. Hz.
Mevlana’nın Hocası babasıdır. Hz. Mevlana’nın babasından başka hocası yoktur. Çünkü ilmin
sınırı vardır. Đrfanın sınırı yoktur. Babasından ne öğrenecekse öğrendi. Aynı zamanda
babasının da dervişidir.
Kim tarafından doldurulursa doldurulsun mühim olan kapasitenin dolmasıdır. Dolduktan
sonra taşılırsa, eksilmeden bir şeyler verilir. Dolmadan başkasını suluyum diye ona su veriyim
diye suyu dökersen eksilirsin. Peki taştıktan sonra niye eksilmiyorum? Çünkü taştıktan sonra
feyzi ilahi gelmeye başlar da ondan….”
“Allah aşkına ‘Mevlana’nın Hocası’ yazısını kaldırın”
Mevlânâ’nın yetişmesinde büyük emeği olan Đslâm alîmi Seyyid Burhanneddin’in türbesinde
yazan ‘Mevlana’nın Hocası’ ibaresine isyan eden Đnançer; “Hz. Mevlana’nın Mürşid-i Evveli
babasıdır, Mürşid-i Ekmeli ise Seyyid Burhaneddin’dir. Sevgili Kayserililer Allah aşkına Hz.
Seyid’in türbesindeki; “Mevlana’nın Hocası” yazısını kaldırın. Mürşidi demek kime
dokunuyor. Affedersiniz kime batıyor. Niye Mürşidi diyemiyoruz? Kanunen bir yasak mı var?
Hocası da önemli bir görev, ama hocası değil ki... Çünkü Hoca kelimesinin manası zengin
demektir. Yani veren manasındadır. Hocalık vermekle olur.
Mualim talim eder. Đlim zannettiğimiz kadar önemli bir kurum değildir. Kusura bakmayın hep
alıştığınızın dışında başka şeyler söyleyebilirim. Çünkü ben 68 yaşına geldim ve bu slogandan
bıktım: ‘Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber oldu. 63 yaşında öldü.’ Yanlışını dinlemekten
bıktım. Biz birbirimize yaşımızı evlilik süremizi miladi hesaba göre söylüyoruz. Peygamber
Efendimiz’in yaşını niye Hicri aya göre söylüyorsun? Efendimizi hazretlerinin dünyada
kaldığı süre; 61 sene 1 Ay 18 gündür. 63 nereden çıktı. Niye 40 yaşında peygamber oldu. Bir
kere o, Adem’in toprağa karılmadan su ile çamur arasındayken peygamber oldu.”
Konuşmanın bitiminde Rektör Keleştemur, Đnaçer’e plaket ve çiçek takdim etti. Ardından
Đnançer, sevenleriyle sohbet ederek kitaplarını imazaladı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6136.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Olcayto Özhan Şeker’in Yakasını
Bırakmıyor
Kayseri Şeker Fabrikasında daha önce başlatılan yolsuzluk operasyonları kapsamında
gözaltına alınarak tutuklanan şirketin eski avukatı Olcayto Özhan’ın Şeker Fabrikasından 16
milyon ( Trilyon) TL avukatlık ücretinden geriye kalan 10 milyon 330 bin ( 10 Trilyon 330
Milyar) TL’yi almak için ihtarname gönderdiği öğrenildi.
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Kayseri Şeker Fabrikasında daha önce başlatılan yolsuzluk operasyonları kapsamında
gözaltına alınarak tutuklanan şirketin eski avukatı Olcayto Özhan’ın Şeker Fabrikasından 16
milyon ( Trilyon) TL avukatlık ücretinden geriye kalan 10 milyon 330 bin ( 10 Trilyon 330
Milyar) TL’yi almak için ihtarname gönderdiği öğrenildi.
O dönemde “ En Pahalı Avukat” ve haksız kazanç elde ettiği gibi iddialarla Türkiye
gündemine oturan ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Olcayto Özhan’ın Ankara
30. Noterliği aracılığıyla Şeker Fabrikasına ihtarname gönderdiği ve parasının 10 gün içinde
ödenmesini istediği öğrenildi.
Olcayto Özhan’ın vekili sıfatıyla Avukat Murat Çekiç tarafından gönderilen ihtarnamede
Olcayto Özhan ve Atilla Ersoylu ile Şeker Fabrikasının o dönemki yönetimi arasında
Avukatlık ücreti olarak 16 milyon 886 bin 850 TL anlaşıldığı ve bu paradan 8 milyon 443 bin
425 TL’sinin Olcayto Özhan’a ait olduğu bilgisi yer alıyor. Bu paraya KDVve stopaj
eklendiği zaman istenilen para miktarı ise 10 milyon 330 bin 945,63 Tl’ye çıkıyor.
Olcayto Özhan’ın Avukatı Murat Çekiç, paranın 10 gün içinde Ankara’daki bir banka
hesabına aktarılmasını isterken, aksi halde icra takibi başlatacakları uyarısında da bulunuyor.
2011 yılında Sabah gazetesinin gündeme getirdiği “ Şeker Fabrikasındaki Yolsuzluk
Đddiaları” ile ilgili açılan davalarda “ haksız kazanç elde etmek, aşırı zenginleşmek” gibi
iddialar yer alıyordu. O dönem yapılan soruşturma ve tutuklamalarda, fabrika yöneticileri ile
beraber milyonlarca liralık avukatlık sözleşmesi yapılan Olcayto Özhan’da tutuklanmıştı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6137.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Đlk online Arap harfleriyle yazılan ‘Özbekçe’
sözlük
Türkiye’deki Afganistan öğrenci grubu internette ilk Arap alfabesiyle Özbekçe sözlüğü
yayınladı
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Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesinde okuyan Nawid QAYUMĐ isimli öğrencinin de
aralarında bulunduğu Afganistanlı öğrenciler, kendi dillerinin unutulmaması için büyük bir
başarıya imza attılar. Nurullah Altay tarafından 2004 yılında ‘Özbek Tili Sözlüğü’ adıyla
Malezya’da basılan kitap, 2014 yılında Afganistanlı öğrenciler tarafından internete sunuldu.
Kayseri’de okuyan Nawid QAYUMĐ ile yaptığımız görüşmede, Dünyadaki tüm Özbeklerin
aynı dili konuşmalarına rağmen, yazıda alfabe farkı olmasından dolayı yazıları
okuyamadıklarını anlatan QAYUMĐ, “ Bu karışıklığı gidermek için Afganistan Özbekleri
adına bu sözlüğü yapma gereği duyduk. Kitap Arapça alfabesiyle Özbekçe olarak tasarlandı.
Kitap 10 bin sözcükten oluşuyor. Afganistan’da Özbekçenin resmi dil kabul edilmesinden
sonra akademik dilin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Özbekçenin akademik şekilde
öğrenilmesi için çıkarılan sözlük Özbeklerin kendi ana dillerini kullanması için ve yok
olmaması için çıkarıldı” dedi. Nawid QAYUMĐ, Afganistan öğrenci gurubunun ortak
düşüncesinin ise kendi anadillerine hizmet etmek, kendi kültürlerini, tarihlerini, edebiyatlarını
öğrenmek olduğunu da sözlerine ekledi.
Sözlük intrenet Sayfası ( www.uzsozlik.com )
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6138.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Bestekâr, Şair, Bağlama Üstadı Ahmet Gazi
Ayhan
Kayseri'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan bestekâr, şair, bağlama üstadı, Ahmet Gazi
Ayhan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anılmıştı. Eşi Yıldız Ayhan,
yıllar sonra seslendirdiği “Gesi Bağları” türküsü ile salonu dolduranları geçmişe götürmüştü.
Gecede, sanatçının bağlaması, sanatçı eşi Yıldız Ayhan tarafından belediye konservatuarına
armağan edilmişti.
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KAYSERĐ’NĐN YETĐŞTĐRDĐĞĐ BÜYÜK SANATKÂR
Kayseri'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan bestekâr, şair, bağlama üstadı, Ahmet Gazi
Ayhan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anılmıştı. Eşi Yıldız Ayhan,
yıllar sonra seslendirdiği “Gesi Bağları” türküsü ile salonu dolduranları geçmişe götürmüştü.
Gecede, sanatçının bağlaması, sanatçı eşi Yıldız Ayhan tarafından belediye konservatuarına
armağan edilmişti. Şehirlerin de insanlar gibi kimlikleri olduğunu vurgulayan Kültür Daire
Başkanı Oktar Durukan konuşmasında; "Şehirlerin kültür ve sanat hayatı, geçmişi ve
zenginliği bu kimliğin oluşmasında en önemli etkenlerden birisidir. Đşte Sayın Ahmet Gazi
Ayhan da Kayseri'nin yetiştirdiği en önemli sanat adamlarından birisidir, diye tanıtmıştı.”
ATATÜRK ĐLE BĐR ANI…
Delikanlıyız. Atatürk Kayseri’ye gelmişti. Halk evinde balo veriyordu. Eve akşam polis geldi
seni Halkevine istiyorlar dedi. Atatürk’e saz sanatkârlarından mahalli eserler dinletilecekmiş.
Çok telaşlandım. Salona gittiğimde hayretim bir kat daha arttı. Bölgenin saz sanatkârları hep
orada. Kalabalık bir tanınmış şahsiyet topluluğu karşısında en usta sanatkârlar eserlerini
ortaya koyuyorlardı. Sıra bana gelince ne söyleyecektim bilmiyordum. Benim bildiğim
türküler diğer sanatçılar tarafından hep çalınıp söylenmişti. Atatürk beğenmediği bir şarkı
veya türküyü yanındaki başka bir şahsı işaret ediyor bunun üzerine başka bir sanatkâr eserini
çalıyordu. Bana gelinceye kadar şöyle düşündüm. Büyük Atatürk’ün başardığı büyük işler ve
kahramanlıklar üzerine hiçbir eser okunup söylenmemişti. Aklımdan bir güfte hazırlayıp onu
aracıkta besteledim. Bu beste övgülerle dolu bir destandı. Sıra bana geldiğinde başladım
Atatürk’ün kahramanlıklarından bahseden bu bestemi çalıp söylemeye. Ben çalıp söylerken
hiçbir müdahale olmadı, anladım ki Atatürk beni çok beğenmiş. Ve balo bitti, bir kargaşalık
oldu. Atatürk ve mahiyeti trenle Kayseri’den hareket edeceklermiş. Atatürk demiş ki;
“En son saz çalan çocuğu bana getirin.” Hemen beni o müthiş kalabalık arasında
buldular ve Atatürk’ün huzuruna çıkardılar. Ben hemen Atatürk’ün elini öptüm. O da benim
sırtıma vurup.
“Aferin oğlum, çok güzel çalıp okudun, pek beğendim. Sazı sakın bırakma. Ne
olursan ol sazdan vazgeçme kabiliyetin var çalış.” dedi çıkarıp bana 50 lira verdi. O zamanın
parasıyla büyük paraydı. Ben elini tekrar öptüm ve tren istasyondan hareket etti. O andan
itibaren Kayseri’de ismim yayılıverdi.

HAYATIMI YAZSAM ROMAN OLUR
Kayseri’de bir söz var. Sanatçı bu sözü kendi tabiriyle; “Okumam yazmam yok ama halis
Kayseriliyim” diye ifade eder ve ardından ekler. “Hayatımı yazsam roman olurdu. Bizde
musiki sevgisi soydan gelmedir. Zaten Kayseri’de ekseri evlerde saz vardır. Bizim sülale saza
söze çok meraklıdır. Kayseri’de bando çalışmalarına küçük yaşımdan itibaren Halkevine
gittim. Sonradan saza merak saldım. Malum bizim Kayserililer çalışkan ve becerikli
insanlardır.”
ĐLKOKUL TAHSĐLĐNĐ ZĐNCĐDEREDE YAPMIŞ
Sanatçı ilkokul tahsilini Zincidere’de yapmıştır. Henüz ilkokuldayken org ve kaval çalmayı
öğrenenmiş, Kayseri Halkevinde notayı tanımış ve Ankara Radyosu’nda geliştirmiştir.
Çok küçük yaşta tahta kaşığa at kılı bağlayarak saz çalmaya başlamış ona öğreten kimse
olmamıştır.Kabiliyetini babasından almış olan Ayhan’ın annesi ise köyün Mevlut
okuyucularındandır.Babası üç yaşında vefat ettiği için Kayseri türkülerini çok küçük yaşta
annesinden öğrenmiştir. Đlk sazı amcası hediye etmiş.
Babası da çok güzel saz çalarmış. Omuzunda saz çalıp zeybek oynayan babasının yeteneğini
alan Ayhan ”bunu yapamadım ama bende tek elimle saz çalıyorum” dermiş.
Mükemmel bir yeteneği olan Ayhan sanatta hep yenilik arayışı içinde olmuştur.
Kilise orgundan kendi kendine çalmayı öğrenerek orgdan çıkan ulvi sesten son derece haz
duymuş ve bu durum onun ilk defa müzikle de tanışmasıdır.
Ahmet Gazi Ayhan fırıncı çıraklığı, saat tamirciliği yapmıştır. Asıl mesleği marangozluktur.
Đlkokulda iken hem okumuş, hem de üvey babasının bakkalında çalışmıştır. Ankara
radyosundaki sınavı birinci olarak kazanmıştır.
HACI ÖMER SABANCI ĐLE AHMET GAZĐ AYHAN AYNI SÜLALEDEN
Ahmet Gazi Ayhan, Akçakaya’lı Hacı Ömer Sabancı Ağa ile aynı sülaledendir. Hacı Ömer
Sabancı Emmisi onu 9-10 yaşlarındayken Adana’ya çalışmaya götürür. Çırçır fabrikasında
balyaya pamuk basarken, balyalar arasına sıkışır, onu kimse fark edemez, kendine yol açarak
balyalardan kurtulmayı başarır, o telaşla ve korkuyla soluğu Kayseri’de alır.
Halk müziğinde pek çok derleme yapmıştır. Yüz ellinin üzerinde bestesi vardır. Kayseri’ye,
Akçakaya’ya, bahçesine, Erciyes Dağına, avcılığa tutkun olan Ayhan her zaman oraların
özlemini ve hasretini çekmiştir. Unutamadığı anılarını köy sohbetlerine mahsus havasıyla
anlatır ve dinleyicileri kendisine hayran bırakırmış. Aynı zamanda şair olan sanatçı saatlerce
saz şairleriyle karşılıklı atışırmış. Hazırcevap, nüktedan bir yapısı olan Ayhan doğaçlama
(aklına geldiği gibi) hicivli şiirler ve besteler yapmıştır. Sanatçı müzik kabiliyeti yüksek bir
saz (üstadı) virtüözüymüş.
ENÇOK SEVDĐĞĐ BESTLERĐNDEN BĐRKAÇI
Söz ve Bestelerinin çoğu kendisine aittir. Yarım Đstanbul’u mesken mi tutun, Neyleyim
neyleyim ben böyle yarı, Sevdaya koşanlar çabuk yorulur, Bir of çeksem karşıki dağlar
yıkılır, Everek Dağı, Doktor civanım ve Gesi Bağlarıdır.
AYHANLARA ĐTHAF OLUNUR
10 Ocak 1972 tarihinde Vedat Balkaya Karabük’ten bir şiir yazmış ve üstada göndermiş. Sözü
benden, lütuf ederseniz, bestesi sizden olsun, Sayın Gazi Ayhan. Diye yazmış kartın üzerine.
Đşte o şiir.
SEVGĐLĐM
Sen söyle, ben çalayım
Bülbülü çatlatalım,
Sazımın tellerini,
Güldürüp, ağlatalım.
Bin kahkaha bedel
Gözlerinin gülüşü

Şeytanın nazarına
Bir muska bağlatalım.
YILDIZ AYHAN ĐLE EVEREKLĐ GELĐNĐ KONUŞTUM
Gesi Bağlarında üstüne türküler yakılan gelin Everekli mi?
Daha önceki bir yazımda Ahmet Gazi Ayhan’ın Gesi Bağları Türküsündeki gelinin Everekli
olduğunu bir kaynaktan öğrenerek yazmıştım.
Bu konuda farklı görüşler olduğu için üstadın eşi Yıldız Ayhan hanımefendi ile (11.02.2014)
günü telefonla görüştüm. Halini, hatırını sorduktan sonra sorumu sordum?
Gesi Bağlarında üzerine türküler yakılan gelin Everekli mi? Bana Yıldız Hanımın
cevabı şu oldu;
O yıllarda Akçakaya da eşim ile birlikteyken Gesi Bağlarındaki gelinin annesinin
Everek’li olduğunu,Everek’ten Gesi’ye gelin geldiğini söylerdi. Dedi.
EVEREK ÜZERĐNE YAZILAN BĐR DÖRTLÜK
Everek’in bayırına düzüne,
Döndüm baktım karlar yağmış izime.
Uyma dedim uydun eller sözüne.
Sağ olanlar bir gün olur kavuşur.
Küs olanlar bir gün gelir barışır.
Buradaki Everek Develidir. Benim araştırmalarım Erciyes’in kuzeyini işaret ediyor. Şu dağın
ardında anam var mı ola? Anamdan mı gelir şu uçan kuşlar? O zamanın ulaşımına göre uzak
diyarlar dediği yer Develidir. Gesi’nin bir mahallesi olsa “uzak bir yerden Gesi’ye giden gelin
” diye birçok kaynakta yazmazdı. Gesi deki üzerine türkü yakılan gelin Yıldız Ayhan’ın
doğruladığı gibi Evereklidir. Develiye ait olmayan bir şeyi Develiye mal etme gibi bir
saplantım kesinlikle yoktur. Develi sevdalısı olmak bende bir saplantıdır. Aklıma mantığıma
uyan bir şeyi araştırarak ve kaynak göstererek yazıyorum.
EVEREK DAĞI MI? DEREVENK DAĞI MI?
Türkünün bu yöre için mi yazıldığını ve adının hangisinin doğru olduğunu sordum?
Everek Dağımı? Derevenk Dağı mı?
Yıldız Ayhan Hanımefendinin asistanı ses sanatçısı Nimet Bülbül hanımefendiye sormuştum.
Oda bu türkünün Erciyes civarında geçtiğini biliyorum demişti.
Aynı soruyu Yıldız Ayhan Hanım’a yönettim.
O bir âşıktı dedi, bozlaklar Orta Anadolu’nun ürünleri Anadolu’nun herhangi bir
yöresinden olabilir demek istedi. Yüz ellinin üzerinde beste yaptığını söyledi. Ayhan,
fevkalade Kayseri usulü saz çalarmış. Kendisini sanatıyla kabul ettirmiş, diğer bir hususiyeti
de tek eliyle sazını mızrapsız çalmasıymış. Seslerin öyle bir gırtlağından çıkışı varmış ki,
dinleyenler adeta mest olurmuş.
Sanatçı Yıldız Hanım Bodrumda yaşıyor. Yıllar önce şarkı sözleri yazmış ve besteler yapmış,
yazdığı şarkıları ise internetlerde dinlenme rekoru kırmıştı. Birlikte konserler veren ikili
turnelerle Türkiye’nin birçok yerinde sahneye çıkmışlar. Yıldız Hanım, ayrıca Yeşilçam’da
filmlerde oynamıştır.
Zaman zaman arar hatırını sorar Đstanbul’a etkinliklere davet ederim. Kendisini aradığıma çok
memnun oldu. Ahmet Gazi Ayhan ile ilgili yazdığım yazıları da kızı Nurdan hanımın adresine
göndermemi istedi. Bana zaman ayırdığı için çok teşekkür ettim ve görüşmem sona erdi.
Kaynaklar: Yunus Emre Özulu, Ahmet Gazi Ayhan, Yıldız Ayhan ve Aykut Gürel ve Nimet
Bülbül.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6139.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayserili Dağcılar, Antalya Kızlar Sivrisi'ne
Tırmanacak
Kayseri Dağcılık Đl Temsilciliği, 2014 yılı faaliyet programında yer alan ve Batı Toroslar'ın en
yüksek noktası olan 3086 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı'na tırmanmaya
hazırlanıyor. Antalya'nın Elmalı Đlçesi'nde bulunan...
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Kayseri Dağcılık Đl Temsilciliği, 2014 yılı faaliyet programında yer alan ve Batı Toroslar'ın en
yüksek noktası olan 3086 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı'na tırmanmaya
hazırlanıyor. Antalya'nın Elmalı Đlçesi'nde bulunan dağa, Türkiye ve Dünyanın çeşitli
ülkelerinden onlarca dağcının katılması bekleniyor.
Kayseri Dağcılık Đl Temsilcisi Đsmail Yılmaz, 8-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecekleri
bu kış tırmanış faaliyetine Kayseri'den 16 sporcu ile katılacaklarını belirterek, 3086 metre
yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı faaliyetinin, zorlu ve büyük dikkat gerektiren bir tırmanış
olduğunu söyledi.
Tırmanışın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne isabet etmesinin farklı bir anlam taşıdığını da
belirten Yılmaz, "Gerçekleştireceğimiz bu etkinlik ile hem önemli bir faaliyeti yerine
getirmiş, hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, tüm kadınların bu önemli
Günü'nü 3086 metre yüksekte kutlamayı hedefliyoruz. Özellikle ülkemizde ve dünyada
kadınların, erkeklerin yapabildiği tüm ağır ve exterm sporlara katılabiliyor ve bir çok alanda
erkeklerin dahi ulaşamayacağı başarıları yakalayabiliyor olmaları, artık kadın haklarının ve
kadına olan desteğin her geçen gün arttığının bir göstergesi haline gelmiş bulunmaktadır. Biz
kadınlarımızın çok daha iyi noktalarda olabilmesi, kadın haklarının çok daha fazla savunulur
hale gelebilmesi için bu faaliyetimizde, tüm kadın sporcularımızın 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü'nü Antalya Kızlar Sivrisi Dağı zirvesinde tebrik etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.
7 Mart Cuma günü akşam saat 22.00'da Kayseri'den hareket edecek olan dağcılar, 8 Mart
Günü Antalya'ya ulaşacak ve buradan da Antalya'nın Elmalı Đlçesi'ne giderek, kamp alanına
intikal için yeniden harekete geçecekler. Đlk gün kamp ve çadır kurup dinlenecek olan
dağcılar, 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece saat 03.00'da zirve tırmanışı için yeniden harekete
geçecekler.
Aynı gün zirve tırmanışını tamamlayıp Kayseri'ye doğru yola çıkmayı planlayan dağcılar, bu
faaliyet ile Kayseri'nin ve Kayseri'deki dağcılık sporlarının da önemli bir tanıtımını
gerçekleştirmiş olacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6140.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Ktb Başkanı Şaban Ünlü’den 8 Mart Mesajı
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'
dolayısıyla mesaj yayınladı.Ünlü mesajında şu ifadelerde bulundu:“8 Mart Dünya Kadınlar
Günü'nün, sadece kutlama değil, kadınlarımızın...
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Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'
dolayısıyla mesaj yayınladı.
Ünlü mesajında şu ifadelerde bulundu:
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, sadece kutlama değil, kadınlarımızın her alanda eşitlik
ilkesi çerçevesinde hak ve özgürlüklerini adil biçimde kullanacağı, kadınlara uygulanan her
türlü şiddetin önlenmesi, insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması yolunda
verdikleri mücadelenin simgesi olduğuna inanıyorum.
Büyük eşsiz Atatürk "Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir" diyerek, kadının
toplum içerisindeki yeri ve önemini belirtmiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla
onurlandığımız, bizleri eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren,
ailenin ve toplumun temel taşı olan kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutluyorum”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6141.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Ak Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Ekici
Kto'yu Ziyaret Etti
AK Parti Hacılar Belediye Başkanı adayı Doğan Ekici ve AK Parti Hacılar Đlçe Başkanı
Hüdai Barut, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı ziyaret
etti.AK Parti Hacılar Đlçe Belediye Başkan Adayı Doğan Ekinci,...
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AK Parti Hacılar Belediye Başkanı adayı Doğan Ekici ve AK Parti Hacılar Đlçe Başkanı
Hüdai Barut, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı ziyaret
etti.
AK Parti Hacılar Đlçe Belediye Başkan Adayı Doğan Ekinci, ziyaret sırasında parti olarak
Hacılar’da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Hiçyılmaz, 30 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin demokrasinin hâkim
olduğu bir havada geçmesini temenni ettiklerini belirterek, Ekinci’nin ziyaretinden dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hiçyılmaz, AK Parti Hacılar Belediye Başkanı adayı Doğan Ekinci’yi yakından tanıdıklarını
ve seçimi kazanmaları halinde Hacılar için çok iyi hizmetlerde bulunacaklarından emin
olduklarını söyledi.
Başkan Hiçyılmaz’ın, AK Parti Hacılar Belediye Başkanı adayı Doğan Ekici ve AK Parti
Hacılar Đlçe Başkanı Hüdai Barut’a çalışmalarında başarılar dilediği ziyarete KTO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6142.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

"kalkınan Şehir Denince Akla Kayseri Geliyor"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki akademisyenlerle bir araya
geldi. Kayseri'ye yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı yatırımları
akademisyenlere anlatan Başkan Özhaseki, "Kalkınan şehirlere...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki akademisyenlerle bir araya
geldi. Kayseri'ye yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı yatırımları
akademisyenlere anlatan Başkan Özhaseki, "Kalkınan şehirlere örnek birkaç vilayet sayılırsa
biri Kayseri oluyor. Dün bu şehre taşra diye bakılırken, bugün marka deniliyor" şeklinde
konuştu.
Üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen toplantıya Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Talas
Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu da iştirak etti.
Katılımcılara Talas'la ilgili projelerini anlatan Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu
üniversite camiasını rahatlatacak pek çok projeleri bulunduğunu, Anayurt'tan Üniversiteye
giriş, bisiklet seferleri, Đnsan Kaynakları Geliştirme ve Yönlendirme Merkezi gibi projelerin
bunlardan sadece birkaçı olduğunu belirtti. Bugün Türkiye'nin önemli sorunlarından birisinin
insan kaynakları sorunu olduğunu, doğru meslek tercihi ve doğru yönlendirmenin
yapılamadığını vurgulayan Palancıoğlu, "Đnşallah üniversitemizle ortak çalışacağımız Đnsan
Kaynakları Yönlendirme ve Geliştirme Merkezi ile bu sorunu çözeceğiz. 10-25 yaş arası
gençlerimizi bu merkezimizde yönlendireceğiz. Yurt dışında yüksek lisans, master ve doktora
bursları alınması için çalışmalar yapacağız. Dolayısıyla yakın gelecekte lise ve üniversite
anlamında çok farklı bir Talas ve Kayseri olacaktır" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise sözlerine bugüne kadar Kayseri'ye
yaptıkları hizmetleri anlatarak başladı. Şu anda kalkınan şehirlere örnek olarak birkaç vilayet
sayılırsa bunlardan birisinin de Kayseri olduğunu dile getiren Özhaseki, "Dün taşra diye
bakılırken bugün bu şehir, marka şehir haline geldi. Bu şehri geliştirecek, büyütecek devasa

projeleri hayata geçirdik" diye konuştu. Şimdi yeni bir dönemin başladığını ve daha büyük
işlerin altına girilmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, siyasi ve belediyecilikteki tecrübesi ile
çok daha büyük hizmetleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını söyledi.
Yeni dönemde yapacakları bazı projeleri detaylandıran Başkan Özhaseki, Hava Đkmal Parkı
ile ilgili şunları söyledi: "Hava Đkmal'de 3.5 milyon m²'ye yakın bir arazi var. 700 dönümü
fabrika alanı, 300-350 dönümünde ise konutlar var. 2 milyon m²'den büyük bir alan boş
duruyor. Yazışmaları yaptık. Kuvvet komutanları ve bakanlıkla görüştük. 'En azından 2
milyon m²'yi tahsis ederiz' dediler. Eğer 'fabrika taşınsın' diyorsanız taşırız dedik. Çünkü
1920'lerde yapılmış bu fabrika. Yeni teknolojide bu fabrikaların yetersiz kaldığını kendileri
söylüyorlar. 'Büyük hangarların olduğu, uçakların içine girebildiği fabrika alanı yapar mısınız'
dediler yaparız dedik. O da gerçekleşirse 2 milyon 800 bin m² gibi bir alan geçiyor elimize.
Burayı heba etmemek lazım. Şehir parkı dediğimiz, çok büyük bir park olacak. Orada
göletlerin, yürüyüş yollarının, sosyal tesislerin, havacılık müzesinin olduğu bir yaşam merkezi
yapacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6143.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Sp’li Adaylar Hal Esnafını Ziyaret Ederek Oy
Đstedi
Saadet Partisi Belediye Başkan adayları hal esnafını ziyaret ederek oy istedi.Saadet Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh
Tosun, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı, hal esnafını...
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Saadet Partisi Belediye Başkan adayları hal esnafını ziyaret ederek oy istedi.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Melikgazi Belediye Başkan
Adayı Nuh Tosun, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı, hal esnafını ziyaret ederek
oy istedi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, genç kadrolarla göreve talip
olduklarını belirterek, “Đnşallah yaşanabilir Kayseri’yi beraber inşa edeceğiz. Erbakan
hocamız döneminde milletimiz bir refah içindeydi. O zaman partimizin adı Refah Partisi idi
ve refah getirmiştik. Şimdi partimizin ismi Saadet ve milletimize mutluluk getireceğiz.
Gönlünüzde başka bir yer olabilir ama hocamızın hatırına bu sefer Saadet’e oy verin” diye
konuştu.Esnaflar ise ekonomik sıkıntılardan bahsederek, “Mazot 4 TL 67 kuruş olmuş,
aracımız dünya yakıt yakıyor. Yağ yaktığın da yakalanırsan 2 bin TL ceza kesiyorlar. Sıkıntı
çekiyoruz” diye yakındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6144.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri Makine Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Örnek Belediye Melikgazi ‘de
Kayseri Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ersin Fener, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat
Karasakal, Mehmet Koldaşgil, Ömer Faruk Sarıkaya, Ali Albayrak ile birlikte Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ‘ı ziyaret ederek oda çalışmaları...
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Kayseri Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ersin Fener, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat
Karasakal, Mehmet Koldaşgil, Ömer Faruk Sarıkaya, Ali Albayrak ile birlikte Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ‘ı ziyaret ederek oda çalışmaları hakkında bilgiler
verdiler.
Kayseri Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ersin Fener, Ocak ayı içerisinde Genel kurul
toplantısı yaptıklarını ve bu toplantı sonrası yeni yönetim oluşturulduğunu ifade ederek konu
ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Kayseri Makine Mühendisleri Odası bir bölge mesleki kuruluşudur. Erzincan, Sivas, Yozgat,
Kırşehir ve Nevşehir illeri Kayseri Şubesine bağlıdır. Toplam 2.402 üyemiz mevcuttur.
Sadece Kayseri ilimiz de ise 1900 üyemiz bulunmaktadır. Oda olarak mesleki gelişim, yeni
çıkaran yasa ve yönetmeliklerin anlatımı, tanımı gibi konularda mesleki eğitim yanında yerel
alanda diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile Belediyeler ile ortak çalışma yapmak istiyoruz. Bu
yönde çalışmalarımız mevcuttur. Melikgazi Belediyesi Makine Mühendisleri Odası ile çok
güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmayı bizlerde yapmayı planlıyoruz”
Melikgazi Belediyesi olarak Mesleki Oda ve dernekleri desteklediklerini belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç “Birlik, dayanışma ve gelişmelere açık bir belediye olarak her türlü fikir
alış verişine açığız. Dayanışma içerisinde yapılan çalışmalar başarı ile sonuç vermektedir.
Nitekim örnek ve referans belediyecilik anlayışımızın temelinde Sivil toplum kuruluşları,
Mesleki kuruluşları ve her türlü birlikteliğe açığız. Bu açıklık ve şeffaf yönetimiz anlayışımız
ilçemize hizmet olarak yansımaktadır. Halkın memnuniyet oranı çok yüksektir. Çünkü her
kesimi önemsiyoruz “ dedi.
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyelerin
bu ziyaretlerinden çok memnun olduklarını ve beraber gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında
fikir alış verişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6145.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Banu Avar Kayseri'de 'milli Đrade' Konferansı
Verdi
Gazeteci, yazar ve program yapımcısı Baru Avar, Türk Ocakları'nın davetlisi olarak geldiği
Kayseri'de, 'Milli Đrade' konferansı verdi.Đl Kültür Müdürlüğü'nde düzenlenen konferansın
açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa...
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Gazeteci, yazar ve program yapımcısı Baru Avar, Türk Ocakları'nın davetlisi olarak geldiği
Kayseri'de, 'Milli Đrade' konferansı verdi.
Đl Kültür Müdürlüğü'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa
Ünal, "Türk Ocakları'nın tüzüğü gereği siyasetle ilgisi olmaması ile birlikte tüzüğün 2.ci
maddesinde de belirtildiği üzere milli kültürün, ahlak ve fikir hayatının genişletilmesi, milli
birliğin kuvvetlendirilmesi, toplum yapısının sağlamlaştırılması ve Türklüğün yüceltilmesi
şeklinde ifade edilen Türk milli ülküsü doğrultusunda partiler üstü faaliyetler gerçekleştirir.
Bu ülküye ters gidişi de kendine göre değerlendirir" diye konuştu.
Gazeteci, yazar ve program yapımcısı Banu Avar ise, yaptığı konuşmasında, "Ben niye
dolaşıyorum? Diyorlar ki 'bu kadın niye?' dolaşıyor. Peki bu kadın her hangi bir parti üyesi
mi, seçime mi hazırlanıyor hayır. Seçime hazırlanabilir miydim evet . Birinci sırada bütün
partiler AKP dahil, MHP, CHP, Saadet Partisi gibi partilerden teklifler aldım geçen seçimler
de aldım. Birinci sırada milletvekili olarak meclise girebileceğim de kesindi. Bunu tercih
etmiyorum. Öncelikle burada anlaşalım. Benim elim de bu anahtar var istediğim an o meclise
girebilirim ama bunu reddediyorum. Bunu herkes bilsin bu konuda bana çok soru geliyor. Ben
milletime yakın bir gazeteci olarak çalışacağım teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Avar, "Ben istiyorum ona hazırlık yapıyorum kendimi öne atıyorum falan değil. Ben bu
şekilde kalacağım sizin yanınız da beraber bir şekilde gideceğiz. Herhangi bir partiye bağımlı
olmadan ama biliyorum ki bütün partilerin altında millet var. Hepimiz bütün partililer gibi oy
veriyoruz. Biz milletiz millet gibi hareket edeceğiz. Bunu yapabilmek için bir çok büyüğümüz
ve küçüğümüzle çalışıyoruz. Bunu yapabilmek içinde bir milli iradenin ki bunu çok güzel
anlatır Cihat hoca. Sen bir şey istiyorsun o bir şeyi eline aldığın zaman egemenliği eline
alıyorsun. Şu anda egemenlik elimizde mi hayır o halde o egemenliğe nasıl kavuşacağız millet
olarak bu nokta da kafa çalıştırmak, başımıza gelecek bir bela durumun da anında harekete
geçebilmek ve bir anlamda sivil savunma yapabilmek bütün amaç bu. Bunun dışın da
herhangi bir iftira peşinde değiliz. Herhangi bir şey olmak istemiyoruz. Bir şeyler yapmak
istiyoruz milletimiz için. Bunu anlatmak istiyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6146.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kadınlar Bu Konserle Stres Atacak
Kayseri’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen konserde Taksim TRIO
sanatçıları Hüsnü Şenlendirici, Đsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan muhteşem bir konser
verecek.Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan konser...
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Kayseri’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen konserde Taksim TRIO
sanatçıları Hüsnü Şenlendirici, Đsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan muhteşem bir konser
verecek.Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan konser akşam saat
20:30’da başlayacak. Konserin organizasyonunu üstlenen Gökhan Yükselgüngör ve Đsmet
Mutlu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayatın en büyük yükünü çeken kadınların biraz
stresten uzaklaşması ve moral bulması için bu konseri düzenledik. Konserimize kadın ve
erkek herkes davetlidir. Konserimize Taksim TRIO sanatçılarından Hüsnü Şenlendirici,
Đsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan katılcak.Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki
konserimizin biletleri kişi başı 50 TL olarak belirlendi. Konsere gelmek isteyen
vatandaşlarımız biletleri Alparslan Mahallesi’nde bulunan Özsüt, Sivas Caddesi’nde bulunan
Alvis Tour ve Bahar Caddesi’nde bulunan Gümüş Sini’den temin edebilir” diye
konuştu.Konserin organizasyonunu üstlenen Gökhan Yükselgüngör ve Đsmet Mutlu, 8 Mart
dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen konsere kadınların eşleri, arkadaşları ve yakınları
ile birlikte katılabileceklerinin altını çizdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6147.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Turizm Fakültesinde Kariyer Günleri
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesinde Kariyer Günleri yapıldı.Erciyes Üniversitesi Turizm
Fakültesinde düzenlenen Kariyer Günlerinde, turizm sektör temsilcileri Erciyes Üniversitesi
Turizm Fakültesinde eğitim gören öğrenciler ile buluştu....
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Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesinde Kariyer Günleri yapıldı.
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesinde düzenlenen Kariyer Günlerinde, turizm sektör
temsilcileri Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesinde eğitim gören öğrenciler ile buluştu.
Düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Bugün ilk defa kariyer günlerini turizm sektörüne yönelik
olarak gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere fakültemiz turizm işletmeciliği alanında mesleki
eğitim veriyor. Bizim turizm sektöründe gerek Kayseri’de gerekse Kapadokya bölgesindeki
turizm sektörü ile yakın bir ilişki içerisinde olmamız son derece önemli. Erciyes dağına ciddi
yatırımlar yapılmakta ve bu açıdan bizimde fakülte olarak Kayseri turizminin, insan
kaynaklarının gelişmesine katkımız olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda turizm sektörünü
buraya davet ettik. Turizm sektörü ile öğrencilerimiz tanışıyorlar. Gerek staj gerekse iş
dünyasına atılmak için gerekli görüşmeyi yapıyorlar" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6148.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

'yazarlar Okurları Đle Buluşuyor' Projesi
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSĐAD tarafından organize edilen 'Yazarlar Okurları ile
Buluşuyor' Projesi kapsamında yazar Vedat Sağlam öğrenciler ile buluştu.Proje kapsamında
Kayseri'ye gelen yazar Vedat Sağlam, Behice Yazgan Kız Anadolu...
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Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSĐAD tarafından organize edilen 'Yazarlar Okurları ile
Buluşuyor' Projesi kapsamında yazar Vedat Sağlam öğrenciler ile buluştu.
Proje kapsamında Kayseri'ye gelen yazar Vedat Sağlam, Behice Yazgan Kız Anadolu
Lisesi'nde öğrenci hayranları ile buluştu. Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Erdoğan
burada, yazar Vedat Sağlam'a verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi verdi. Öğrencilerin
yoğun ilgi gösterdiği programda, yazar Vedat Sağlam kendi lise yıllarında yazarları çok
merak ettiklerini ve yazarlığa merakı olduğunu söyledi.
Programda, öğrencilerde merak ettikleri konuları Vedat Sağlam'a sordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6149.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

KĐMDER’den Diş Kontrolü
Fatma Zehra Dülgeroğlu Đmam Hatip Ortaokulu'nda, KĐMDER yönetim kurulu üyesi Diş
Hekimi Ahmet Canbulut tarafından diş kontrolü yapıldı.
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Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği, Kayseri’nin Talas Đlçesi’nde bulunan Fatma Zehra
Dülgeroğlu Đmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine diş kontrolü yaptı. KĐMDER’in yönetim
Kurulu üyesi Diş Hekimi Ahmet Cabbulut tarafından gerçekleştirilen kontrolde, öğrencilere
diş temizliğinin, diş macununun ve misvakın önemi anlatılıp, misvak dağıtımı yapıldı.
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6150.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

ĐPZ Anadolu etkinliklerinde ikinci durak
Kayseri olacak
2006 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye’nin en geniş kapsamlı dijital pazarlama
etkinliği olan Đnteraktif Pazarlama Zirvesi (ĐPZ), 2014 yılından itibaren Anadolu’daki
markalarla bir araya gelmeye başlıyor. 30 Ocak’ta Gaziantep’de gerçekleştirilen ilk
etkinlikten sonra şimdi sıra Kayseri’de. Türk Telekom’un Ana Sponsorluğunda
gerçekleştirilen ĐPZ Anadolu, “5 Đlden 15 Başarı Hikayesi” vizyonu ile adından söz ettirmeye
hazırlanıyor.
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Bundan sekiz yıl önce “dijital pazarlama konusunda reklam veren nezdinde bir farkındalık
yaratma ve bu alanda gelişimi sağlama” vizyonuyla yola çıkan Đnteraktif Pazarlama Zirvesi
(ĐPZ), sekizinci yılında bu vizyonunu Anadolu markaları ile paylaşmak için yola
çıktı.Pazarlama Đletişimi alanında Türkiye’nin en köklü yayını olan Marketing Türkiye
dergisinin desteğiyle, MMI (Marketing Management Instıtute) tarafından düzenlenen etkinlik,
aynı zamanda dijital pazarlama konusunda Türkiye’de düzenlenen ilk ve en geniş kapsamlı
zirve olma özelliğini taşıyor.

Bugüne kadar binlerce pazarlama profesyonelini ve yüzlerce konuşmacıyı aynı çatı altında
buluşturarak dijital pazarlama konusunda yaşanan son gelişmeleri masaya yatıran Đnteraktif
Pazarlama Zirvesi, 2014 yılında Türk Telekom’un Ana Sponsorluğunda Anadolulu markalarla
kucaklaşacak. 30 Ocak 2014 tarihinde Gaziantep Novotel’de yapılan etkinlikle başlayan ĐPZ
Anadolu turnesi, yoluna 13 Mart’taki Kayseri etkinliği ile devam edecek.
Etkinliğin teması: “Dönüşüm ve Uyum”
Anadolu’daki yüzlerce pazarlama profesyoneli, marka temsilcisi, akademisyen ve öğrencileri
“Dönüşüm ve Uyum” temasıyla karşılayacak olan ĐPZ Anadolu etkinliklerinin amacıyla ilgili
Marketing Türkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve MMI Türkiye Başkanı Günseli Özen
Ocakoğlu şunları söylüyor: “Bundan sekiz yıl önce Đnteraktif Pazarlama Zirvesi’ni tasarlarken
bir hayalimiz vardı: Dijital mecranın pazarlama yatırımları içinde hak ettiği yere gelmesini
sağlamak... Teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu nimetlerden markaların maksimum faydayı
elde etmesi için bir yol gösterici olmak istiyorduk. Düzenlendiği sekiz yıl boyunca ĐPZ’nin bu
misyonunu önemli ölçüde yerine getirdiğini düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada dijital
pazarlama, televizyon, gazete, açıkhava gibi geleneksel mecralarla rekabet eden bir mecra
haline geldi. Ancak tüm bunların ötesinde ĐPZ’nin bizim için en önemli görevi kurumlara
dijitali kullanarak işlerini nasıl geliştirebileceklerini, nasıl daha fazla kazanabileceklerini
göstermesi oldu. Şimdi bu misyonumuzu Anadolu’ya taşıyarak buradaki markalarının dijital
dönüşümünü sağlaması için ihtiyacı olan bilgileri ayağına götüreceğiz.”
ĐPZ Anadolu etkinliklerinin teması olan “Dönüşüm ve Uyum”un ne anlama geldiği ile ilgili
olarak ise Günseli Özen Ocakoğlu şunları söylüyor: “Teknoloji hiç durmadan değişiyor. Bu
değişimle birlikte hayatımıza hiç durmadan yeni kavramlar, cihazlar ve konseptler giriyor. Bu
hızlı değişime ayak uydurmak gerçekten zor. Fakat imkansız değil. ĐPZ Anadolu
etkinliklerinde konuşmacı olarak yer alacak uzman pazarlamacılarla Anadolu markalarının
teknoloji karşısında nasıl dönüşmesi gerektiğini ve bu dönüşümü nasıl sürdürülebilir
kılacağını masaya yatıracağız.”
Neler konuşulacak?
Beş ay boyunca Anadolu’nun beş farklı ilinde düzenlenecek etkinliklerle 1000’lerce
katılımcıyla buluşacak olan ĐPZ Anadolu’da konuşulacak başlıklar arasında şunlar yer alıyor:
“Dijital Çağda Markalaşma ve Pazarlama”, “Đnternet Reklamcılığı”, “Sosyal Medya”, “Arama
Motoru Pazarlaması”, “Offline ve Online Yerel Mecra Kullanımı”, “E-ticaret ve Yeni Đş
Yapış Biçimleri” olacak.
“5 Đlden 15 Başarı Hikayesi” çıkacak
Anadolu markaları için dijital dönüşümü kılmayı hedefleyen ĐPZ Anadolu etkinlikleri, bu
vizyon doğrultusunda bir ilki gerçekleştirecek ve “5 Đlden 15 Başarı Hikayesi” çıkaracak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve MMI
Türkiye Başkanı Günseli Özen Ocakoğlu, “5 Đlden 15 Başarı Hikayesi” konseptiyle ilgili
şunları söylüyor: “Gerek geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri
ile gerekse 2014 yılında düzenleyeceğimiz ĐPZ Anadolu etkinliklerimizle hedefimizi çok açık
bir şekilde ortaya koyuyoruz. Đstanbul’da gelişen dijital reklamcılık sektörünün bilgisini
Anadolu’ya ne kadar transfer edebiliriz diye bakıyoruz. ĐPZ etkinliklerinin arkasında Ajans
Başkanları, pazarlama stratejistleri ve ünlü markaların pazarlama danışmanlarından oluşan
çok güçlü bir beyin takımı var. Şimdi sahip olduğumuz bu gücü Anadolu markaları için bir
araya getireceğiz. Her ilden seçilecek üç yerel markaya özel pazarlama stratejisi oluşturacak,
uygulama konusunda destek olacak ve sonuçları takip edeceğiz. Bu markalarımızın tümünü
Eylül ayında Đstanbul’da düzenleyeceğimiz ĐPZ’14 etkiliğimizde bir araya getirecek,
gösterdikleri gelişmeyi gözler önüne sereceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6151.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Ak Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat
Öztürk Seçim Çalışmalarını Sürdürdü
AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk'ün seçim çalışmalarındaki son durağı
100. yıl mahallesi oldu.100. yıl mahallesinde gerçekleşen toplantıya, AK Parti Yahyalı
Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk'ün yanı sıra AK Parti...
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AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk'ün seçim çalışmalarındaki son durağı
100. yıl mahallesi oldu.100. yıl mahallesinde gerçekleşen toplantıya, AK Parti Yahyalı
Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk'ün yanı sıra AK Parti Đlçe yönetimi ve belediye meclis
üyesi adayları katıldı. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşan AK Parti
Đlçe Başkanı Ahmet Büber, Yüksekokul yapımı konusunda gelinen son durumu anlattı.
Yahyalı'ya yapılacak olan bölge hastanesinin arsa gösterilmediğinden dolayı başka ilçeye
gittiğinin tamamen yalan ürünü olduğuna değinen Büber, "Bölge hastanesinin yer
gösterilmediği gerekçesi ile başka bir ilçeye yapılacak olması başta devletin işleyişine aykırı.
Devlet hizmeti getirmişse, yapmaya karar verdiyse zaten yapacaktır" dedi.Yahyalı Belediye
Başkan Adayı Esat Öztürk ise, 30 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekerek, "Bu seçimde
sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz, bu seçimle birlikte demokrasi ve milli iradenin
güçlenmesi, Yeni Türkiye hayalinin yakınlaşması, 2023 hedeflerine ilişkin umudumuzun
artmasını sağlayacaksınız" dedi.Öztürk, konuşmasını ardından, Yahyalı'nın yeniden
kalkınması ve modern bir ilçe olması için hazırladığı 5 yılda 50 Büyük Yeni Yahyalı
projelerini slayt eşliğinde salondaki katılımcılara anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6152.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Çanakkale Sergisi Meysu Outlet'te
Meysu Outlet'te açılan Çanakkale Sergisi ilk günden büyük ilgi görürken, sergi 9 Mart'a kadar
gezilebilecek.Meysu Outlet'in birinci katında açılan sergi vatandaşlar ve öğrenciler tarafından
büyük ilgi gördü. Rehberler tarafından Çanakkale...
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Meysu Outlet'te açılan Çanakkale Sergisi ilk günden büyük ilgi görürken, sergi 9 Mart'a kadar
gezilebilecek.
Meysu Outlet'in birinci katında açılan sergi vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi
gördü. Rehberler tarafından Çanakkale Savaşı sırasında yaşananlar ziyaretçilere anlatılırken,
ziyaret sonunda da yarım saatlik bir belgesel gösterimi yapılıyor.
Serginin 9 Mart tarihine kadar gezilebileceğini söyleyen Meysu Outlet AVM Müdürü Aydın
Küçüksevindi, "Sergimiz süresince yaklaşık bin 500 öğrencimiz buraya gelecek. Öğrencileri
kendi servislerimizle getirip götüreceğiz. Bu sergi sayesinde öğrencilere Çanakkale ruhunu
yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ise, Meysu Outlet yetkililerine
açılan sergi nedeniyle teşekkür ederek, "Đlkokul öğrencilerini kendi servisleri ile buraya
taşıyarak onlara Çanakkale savaşında yaşananları anlatmaya, öğretmeye çalışıyorlar" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6153.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Chp Đl Başkanı Ayan, Emniyeti Uyardı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Đl Başkanı Mustafa Ayan, Talas Belediye Başkan
adayı Nazlı Erdoğan'ın seçim panosuna karşı bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, ''AKP
yolsuzluğunun başladığı yer nasıl Kayseri'yse, Türkiye'nin...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Đl Başkanı Mustafa Ayan, Talas Belediye Başkan
adayı Nazlı Erdoğan'ın seçim panosuna karşı bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, ''AKP
yolsuzluğunun başladığı yer nasıl Kayseri'yse, Türkiye'nin kargaşası da Kayseri'den
başlayacaktır. Bu kaygıyı taşıyorum ve AKP'ye oy vermiş sevgili hemşehrilerimi sağduyuya
davet ediyorum'' dedi.
CHP Đl Başkanı Ayan, yaptığı açıklamada, partisinin Talas Belediye Başkan adayı Nazlı
Erdoğan'ın, seçim çalışmaları çerçevesinde Talas'taki hazırlanan panoya kimliği belirsiz
kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini ifade ederek, ''Başbakan'ın konuşmaları, ona gönül
verenleri ve ona karşı olanları oldukça gerdi. Dolayısıyla ben böyle bir mesele olacağını
hissettim zaten. Zaman zaman bayan arkadaşlarımıza sözlü saldırılar olduğunu da biliyorum.
Bizim Kayseri'deki tüm siyasi partiler içindeki tek hanım adayımız Nazlı kızımıza da böyle
bir saldırı yapılacağını hissettim. Sonuçta bu panoya yapılmış, adice, ahlaksızca yapılmış bir
saldırı. Hiç de önemli değil, biz üstesinden geliriz. Ama tekrar söylüyorum, bir adayımın, bir
partilimin tırnağına zarar gelirse, bunun sorumlusu önce Recep Tayyip Erdoğan, sonra sayın
vali ve sayın emniyet müdürüdür. Özellikle bizim arkadaşlarımızın dikkatle denetlenmesi,
kontrol edilmesi gerektiğini ısrarla vurguluyorum. Çünkü AKP yolsuzluğunun başladığı yer
nasıl Kayseri'yse, Türkiye'nin kargaşası da Kayseri'den başlayacaktır. Bu kaygıyı taşıyorum.
Kayseri'de AKP'ye oy vermiş sevgili hemşehrilerimi sağduyuya davet ediyorum. CHP'li

kardeşlerim zaten 90 yıllık CHP'nin verdiği terbiyeyle, arımızla, namusumuzla ve ahlakımızla
bu seçimleri dosdoğru götüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar tekrar
uyarıyorum ve bu saldırıyı yapanları kınıyorum'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6154.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Yeşilay Haftası Bünyan’da Kutlandı
Bünyan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Kayseri Yeşilay Cemiyeti'nin düzenlediği
programda Yeşilay Haftası kutlandı.Düzenlenen programa, Garnizon komutanı Abdullah
Yılmaz, Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Đlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan...
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Bünyan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Kayseri Yeşilay Cemiyeti'nin düzenlediği
programda Yeşilay Haftası kutlandı.
Düzenlenen programa, Garnizon komutanı Abdullah Yılmaz, Bünyan Kaymakamı Engin
Aksakal, Đlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Vural, Đlçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı, Đlçe
Müftüsü Lokman Arslan katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve Đstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından, açılış konuşması yapan Kayseri Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet
Adıgüzel, Yeşilay Haftası'nın öneminden bahsetti.
Programda, eğitimci Uysal Kırbaş ve Uğur Đşçi'nin sunumları da öğrencilere izlettirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6155.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Chp Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, ''Başbakan ile oğlu
arasındaki ses tapeleri, Başbakan ile bakanı arasındaki ses kayıtları açıkça gösteriyor ki, artık
bu ülkede gerçek anlamda hükumet yoktur. Bu hükumeti...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, ''Başbakan ile oğlu
arasındaki ses tapeleri, Başbakan ile bakanı arasındaki ses kayıtları açıkça gösteriyor ki, artık
bu ülkede gerçek anlamda hükumet yoktur. Bu hükumeti biz meşru görmüyoruz'' dedi.
CHP Kayseri Đl Başkanlığı Kadın Kolları ile Kayseri'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının 8
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği panelde konuşmak üzere Kayseri'ye gelen
CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, partisinin Đl Başkanlığında basın toplantısı
düzenledi. Basın toplantısında, kadın sorunlarının, ülke ve dünya sorunlarından ayrı olarak
nitelendirilemeyeceğini ifade ederek, ''Eğer dünyada gerçekten demokratik ve herkes için
özgür bir ortam olsa, zaten kadın sorunu diye birşey kalmayacaktır. Kadın sorunları bizim
ülkemizde dünyadan daha ağır yaşanıyor. Kadının eğitimdeki yeri daha geri düzeyde,
siyasetteki yeri daha geri düzeyde. Kadına yönelik şiddet, cinayetler, töre cinayetleri bizim
açımızdan daha can yakıcı sorun niteliğinde'' ifadelerini kullandı.
Şu anda iktidar sahibi olan AK Parti'nin içine düştüğü acziyeti herkesin gördüğünü belirten
Yılmaz, ''Başbakanın oğlu ile arasındaki ses tapeleri, bakanlarla kendi arasındaki ses kayıtları
açıkça göstermektedir ki, artık bu ülkede gerçek anlamda hükumet yoktur. Yolsuzluk, rüşvet
ayyuka çıkmıştır, hırsızlık ayyuka çıkmıştır. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi, bu
ülkede hükumet yoktur. Bu hükumeti biz meşru görmüyoruz. O yüzden de bu hükumetin en
kısa zamanda istifa etmesi gerektiğini ve yolsuzluğa adı karışanların da mutlaka yargılanması
gerektiğini söylüyoruz ve bunun da takipçisi olacağız. Yolsuzluğa adı karışan 4 bakanla ilgili
hazırlanan fezlekeler, aylardır Meclis'e gelmemişti. Daha yeni geldi ve ben Milletvekili olarak
istedim, bana vermedikleri gibi, CHP Grup Başkanlığına da vermediler'' diye konuştu.
Milletvekili Yılmaz, ''30 Mart'taki yerel seçimler AKP hükumetine bir tavır olduğunu, paralel
yapısına da bir tavır olduğunu, daha düne kadar suç ortakları oldukları bu çetelere karşı da bir
tavır olduğunu artık insanlarımız bilmekte. Biz inanıyoruz ki, halkımızın sağduyusuyla bu
hırsızlığa, bu yolsuzluğa artık dur denilecektir'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6156.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kocasinan Çadır Hizmetini Artırdı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, düğün ve cenaze sahipleri tarafından yoğun ilgi
gösterilen çadırların sayısını artırdıklarını söyledi.Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız,
”Yaklaşık 100 kişinin katılabileceği toplantılara...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, düğün ve cenaze sahipleri tarafından yoğun ilgi
gösterilen çadırların sayısını artırdıklarını söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ”Yaklaşık 100 kişinin katılabileceği toplantılara
mekan oluşturması amacıyla çadır yaptıklarını hatırlatarak, " Bilgilendirme toplantısı için
yaptırmıştık ancak çadırların kullanım alanları genişledi. Toplantı alanı bulunmayan

binalarda, açık alanda düzenlenen düğün ve cenaze merasimlerinde çadırlarımız iş bitirici
görev üstlendi” dedi.
Özellikle cenaze hizmetlerinde çadırların yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Başkan Bekir
Yıldız, “Bu manada tasarımı bize ait olan çok amaçlı çadırlar yaptık. 6 olan büyük
çadırlarımıza 11 tane daha ekledik. Çok fonksiyonel oldukları için bu çadırlar her hizmette
kullanılabiliyor. Güzel hizmetlerde kullanılmasını diliyorum" diye konuştu.
Tasarımı Kocasinan Belediye personeline ait olan yeni çadırların tanıtımını yapan Başkan
Yardımcısı Mustafa Haspaylan ise, "Yeni atölyemizde toplam 11 çadır ürettik. Bu
çadırlarımız her an için halkımızın hizmetine hazır olacak. Özellikle taziye çadırı olarak
kullanılan çadırların iskelet kısmını atölyemizde yaptık. Dışarıdan yaklaşık olarak 7 bin 500
liraya yaptırdığımız çadırları 3 bin 250 liraya mal ettik. Çadırın derinliği 12, genişliği 5,
yüksekliği 3 metredir. 2 saatte 6 kişiyle kurulan eski çadırların yerine bunları 15-20 dakikada
2 kişi kuruyor " şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6157.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Mhp Başkan Adayları Đldem Ve Beyazşehir
Esnafını Ziyaret Etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete Đldem esnafını ziyaret etti. Vatandaşların
sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkan Adayları fırın tezgahına...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete Đldem esnafını ziyaret etti. Vatandaşların
sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkan Adayları fırın tezgahına geçerek Kıymalı pişirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayları yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesi
esnaf ziyaretlerini sıklaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete Đldem esnafını ziyaret etti. Bölge
esnafının tamamını ziyaret eden Belediye Başkan Adayları, Đldem esnafının sıkıntılarını
dinledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özsoy, ziyaret ettiği bir
mahalle fırınında önlük giyip kıymalı pişirerek fırıncılık konusundaki ustalığını gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Đldem esnaf
ziyaretinin ardından Beyazşehir esnafını ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6158.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Erü'de 'türkiye'de Kadın Hareketleri Ve Sivil
Toplum' Konferansı
ERÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve ERÜ Kadın Çalışmaları Öğrenci
Topluluğu tarafından, 'Türkiye'de Kadın Hareketleri ve Sivil Toplum' konferansı
düzenlendi.Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen programa, Yıldız...
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ERÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve ERÜ Kadın Çalışmaları Öğrenci
Topluluğu tarafından, 'Türkiye'de Kadın Hareketleri ve Sivil Toplum' konferansı düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen programa, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi
Uluslararası Đlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha, Erciyes Üniversitesi
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Yıldız Teknik
Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası Đlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu belirterek, kadının önemine değindi. Çaha yarıca
kadınların geçmiş dönemde yaşadıkları sıkıntılar ile ilgili olarak çeşitli bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6159.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Đngiliz Ajan Gertrude Bell’in 109 Yıl Önce
Yazdığı Kayseri Günlüğü
Gazetemiz yazarı Osman Gerçek, Đngiliz Ajan Gertrude Bell’in 109 Yıl önce yazdığı Kayseri
Günlüğü'nün çevirisini yaparak, sizin için hazırladı...
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GERTRUDE BELL KĐMDĐR?
Gertrude Bell (1868 – 1926) Đngiltere D.C.’de doğdu. Đlk eğitimini aile içinde aldı; sonra
Londra’ya gitti ve bir kadın için üniversiteye gitmenin pek de alışılmış olmadığı bir zamanda
Oxford’da tarih okudu. 20 yaşında birincilikle mezun oldu. Bundan sonraki yıllar, Londra ve

Yorkshire sosyetesinde vakit geçirdi, Avrupa’da birçok seyahate çıktı ve Đran’a gitti. 1889
yılından sonra Đslam Dünyasına ait toprakları adeta karış karış gezdi.
Arapça ve Farsca’yı öğrendi. Đngiliz Gizli servisi adına geniş Đslam coğrafyasının önemli
merkezlerini ziyaret edip, yüksek düzeyde karşılandı.
Gezdiği yerlerde arkeolojik Roma – Bizans dönem kalıntılarıyla beraber, binlerce Đslami
eserin fotoğraflarını çekti.
Erkek rehberler, korumalar ve techizatlı kervanlarla Anadolu topraklarını da birkaç defa
gezdi.
Hiç evlenmemiş olan ve yalnızca bir kez nişanlanan Bell, nişanlısını Çanakkale Savaşları
sırasında kaybetti. Yalnızlık ve sağlığının da bozulması sebebiyle bunalıma giren Bell, 12
Temmuz 1926 yılında yüksek dozda uyku hapı alarak intihar etti ve cenazesi Bağdat'a
gömüldü. Geride özellikle tarihi eserleri ve gezilerini anlatan çok sayıda yayın bırakmıştır .
Pratik zekası ve güçlü hafızasına, zamanını ve geçmişi anlama becerisi de eklenince
Đngiltere'de çok tanınan Ortadoğu uzmanlarından biri haline geldi. Birinci Dünya Savaşı
yaklaşırken ingiliz hükümeti, bilgilerinden faydalanmak için onu Đngiliz istihbarat Servisi'nde
davet etti. Bell, Đngilizler'in Irak'ı işgalinde ve yerel halkın onlarla birlik olmasında kilit rol
oynadı. Hizmetleri ülkesinde o kadar takdir edildi ki Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek için
Churchill tarafından 1921'de düzenlenen Kahire Konferansı'na katılan tek kadın oydu. Đngiliz
ve Amerika eksenli şekillenen Đslam coğrafyasının durumu ve Osmanlı sonrası cetvelle çizilen
yeni sınırların oluşumunda, Bağdat - Basra – Kahire üçgeninde büyük katkı(!)ları oldu.
Kayseri’ye 20 Nisan 1905 ve 15-23 Haziran 1909 olmak üzere iki kez gelip konakladığını
kendi günlüğünden anlıyoruz. Şehrimizde bulunan Selçuklu eserlerinin yanı sıra özellikle,
kiliseler ve tapınak kalıntılarıyla yakından ilgilenerek, Tomarza, Pınarbaşı başta olmak üzere
şehrin çevresindeki tapınak kalıntılarının da en ince teferruatına kadar fotoğraflarını çekti.
Yanındaki mihmandarı Tomarza’lı Fettah’la beraber yaptığı seyahatlerinde, o günün
şartlarında en üst düzey konukseverliği ile karşılaştı.
Gertrude Bell’in yazıları anne babasına yazdığı 1600 detaylı ve canlı ifadeli mektuptan, gezi
sırasında tuttuğu 16 günlükten ve 40 diğer kalemden oluşur. Arşivinde 7000 fotoğraf da
vardır; 1900-1918 tarihlerinde çekilmiştir. Ortadoğu tarihi eserlerine ait olanları paha
biçilmezdir, çünkü bunların çoğu aradan geçen sürede yıkılıp gitmiş, ve bazan de tamamen
izleri silinmiştir; öte yandan çöl kabileleri ile ilgili resimler antropolojik ve etnografik açıdan
kıymetlidirler.
GERTRUDE BELL’in KAYSERĐ GÜNLÜĞÜ
20 Nisan 1905
20 Nisan 1905, Perşembe. 06,30’da kalktığımda kendimi çok ateşli ve morali bozuk
hissediyorum. Halil’i katır aramaya yolladım. Saat 8 sularında askerlerden biriyle tepeye
gittim. Lahitleri görünen yola iki tekerli at arabasıyla tırmandım ve yolun yarısında büyük bir
kilise harabesi gördüm. Kayadan örülü duvarları kısmen yıpranmıştı. Đçeri girip duvarlarına
tırmanmaya çalıştım. Kulelerin içindeki odalar oldukça korumalıydı. Zafer kabilinden olsun
diye bu Ermeni kilisesinin fotoğraflarını çektim. Kuzey tarafı yıkılmış, güneyi ise daha iyi
durumdaydı. Ermeni kulelerinin içindeki çukurların kenarındaki yıkık duvarlara basarak
karşıdan karşıya geçtim, fakat bu benim için kolay olmadı. Karşı tarafta Yunan kitabelerini
gördüm. Mükemmel taş işçiliği ile birkaç yöne doğru yapılan duvarların dibindeki sütunlar
harikulade idi. Bu nedenle aşağıdaki yıkık duvarlara basarak, son derece mükemmel ve
gösterişli bir şekilde kalıba alınmış, saçakların ve tol kemerlerin fotoğrafını çektim.
Daha sonra kemerlerin solunda ayakta kalan giriş kapısı duvara doğru yaslanmıştı. Sokağa
bakan çok geniş sütunlar, sahne ve salonun yıkık duvarları, başka cins bir kayadan yapılmıştı.
Yıkık kayalardan aşağıda, üst üste yığılmış büyük bir harabe yapı vardı. Ve yanı başında
mükemmel sütunlar gördüm.
Kemerin yanında kamıştan örtülü küçük bir kulübe vardı. Oraya girerek süt içtim.

Ermeni burçlarının aşağısındaki uçurumun altındaki konaklama çadırlarını bulmam ve saat 11
sularında katırların gelmesinden dolayı bende oluşan sevinç görmeye değer.
Duş, elbise değişimi, öğle yemeği ve akabinde uyku, hepsinden nefisti. Tabii, sonra fotoğraf
çekimi…
Đkinci bölmedeki çok küçük bir klasik rölyefli mezarın bulunduğu uçurumun altına doğru olan
kuzey girişinden çıktım.
Diğer tarafta oturan üç adam vardı. Karşısında ise üç kadın figürü ona doğru dans ediyordu.
Türbenin içinde sadece kare şeklinde bir oda vardı. Ve tahrifata uğramış, oldukça uzun bir
kitabe…
Küçük bir çadırın yanında konaklayan birkaç tüccar vardı. Ve beni Türkçe selamlayarak
kahve içmeye davet ettiler. Tanrı yardımcıları olsun. Onlar, hayvanları olan çobancılık yapan
Kayseri’nin Ermeni ve Müslümanlarıydı. Onlar inançlarının kıymeti konusunda aralarında bir
fark olamadığını söylediler. Bu hassasiyet çok hoşuma gitti.
Giriş kapısındaki oyma işçiliğini ve duvarların etrafındaki kamışları resimledim. Duvarlar çift
örülü ve arası tümsekliydi. Sahne dışındaki büyük kayalardan yapılı mezarlık salon,
Antakya’daki gibi alışılmış resimler, yazılar ve kitabelerle süslüydü.
Beş çayından sonra yine fotoğraf çekimi… Şehrin ilerisindeki duvarlar su altındaydı…
Bir yapabildiklerim, iki tüccarların söyledikleri ve üçüncüsü geceleri sivrisinekler ve
yılanların fısıltıları. Akşam yemeği ve uyku, mükemmel olmasa da…
15 Haziran1909, Salı Her şeyden uzak, 10 saat gibi uzun bir yolculuk yaptık. Kayseri
(Caesarea/Mazaca)’ye bayağı uzak olduğumuz bir gerçekti. Aşağıdan akan Tokma Su (Tohma
Suyu ve kanyonu Uzunyayla’dan doğan, Darende’den geçen ve Fırat Nehrine dökülen 6
önemli koldan biri) kenarında nefis bir kamp yeri bulduk. Tepeye 2 saat uzaklıkta olan iki
harabe olduğunu duydum. Ve ertesi gün oraya gezi düzenlemek istedim. Fakat Romalılar
zamanından kalma olduğunu zannettiğim birçok harabe kümbetten başka bir şey bulamadan
döndüler. Sonra çok hızlı binicilerle kervanımı öğle sonu yakaladım. Ve saat 5’e doğru
Tokma Su’dan aceleyle çıkıp, vadideki meranın yanında mükemmel bir kamp yeri bularak
konakladık. Dağdan akıp gelen su, küçük ve berraktı.
Ve bugün Akdeniz’e doğru akan Euphrates (Fırat) suyu civarında uzunca bir at gezintisi
yaptık. Yüksek bir geçit üzerindeki patika yoldan dizginleyerek devam ettik. Çok yüksekce
bir yerde acayip büyük bir çayır alana ulaştık ve hava bütün gün çok soğuktu. Tepenin
aşağısında Sirkasiyan (Batılıların Kuzey Kafkasya Çerkes halklarına verdikleri Đsim) köyüne
ulaştık. Gece sıcaklık derecesi 63 Fahrenayt (17 santigrat) idi. Yer yer karlı tepeler arasında
yürüdük.
Buradan aşağıya indiğimizde, iki sivri doruğu karla kaplı, çok görkemli, Kayseri’nin
yukarısında duran büyük bir volkanik dağ olan, Erciyes’in muhteşem manzarasıyla
karşılaştık.
23 Haziran 1909, Çarşamba
Her şeye rağmen, yine de Kayseri’ye –Mazaca- (kent merkezine) gitmedim. Kayseri’nin bir
saat yakınında, dağın eteğinde Talas diye bilinen bir kasabada büyük bir Amerikan –
misyoner- koleji ve hastanesi vardı. Haber almak ve belki onlarla yemek yiyebilmek
düşüncesiyle atıma binerek Talas’daki misyoner hastanesine geçtim.
Kayseri’nin yakınında büyük bir kasabada kamp yapmak çok konforlu bir iş olmadığı için, bu
kampa gitmek yerine, nazik ve cana yakın davetlerinden dolayı zamanımı burada geçirmeye
karar verdim. Dolayısıyla, hizmetçimi ve kervanımı Kayseri’deki hana yolladım, kendim
burada kaldım. Soyadları Dodd olan doktor ve eşi ev sahipliğimi yaptılar. 2 yıl önce, bayan
Dodd ve kızı benimle Karadağ’da (Mimarsinan) kamp yapmışlardı. O bayan Ramsey’in
arkadaşıydı ve ayrıldıktan sonra seyahate çıktılar. Karadağ’da kampta kaldığımız son birkaç
hafta bize geldi. Çok hoş bir kadındı, ondan çok hoşlandım. Onun yeri şimdi burası, bense
belki yarın buradan ayrılacağım.

Hastane Talas’ın üst kısmındaki tepenin yamacına doğru kurulmuş. Ve tepelerin üzerinde
kademeli taraçalar şeklinde büyüleyici bağlar var. Bu sabah meyve ağaçlarının altında
otururken size yazıyorum.
Kayseri’nin düzlüğü, onun ortasındaki kasabayla, bulunduğum yerden aşağı doğru uzanıp
gidiyor.
Dün Kayseri’nin merkezine gittim ve bütün günümü orada geçirdim. Doğrusu görmeye
değerdi. Benim burada olduğumu duyan şehrin Mutasarrıfı gelmem için bana haber gönderdi.
Çok hoş bir adamdı. (Güvenlik) Komite üyesi olan bu zatın, şehri korumak için aktif rolleri
olduğunu anladım.
Misyonerlerin birinden Adana’daki vakıalarla ilgili ayrıntılı bir rapor aldım. O kurtarma
işinde yardım ettiği için sınır dışı edilen bir Kanadalı. O değişik kademelerde öne çıkmıştı ve
duygusuzdu. Ve nişanlım ‘Major Doughty’ nin (Major Charles Doughty-Wylie: G.Bell’in
ilişkisi olan, aşk mektupları yazdığı, Çanakkale Savaşında öldürülen binbaşı) görüntüsünü
düşünme eğilimindeyim.
Geçen Haziran’dan beri, ‘bağımsızlık’ politikalarından dolayı vuku bulan Ermeni tahrikinin,
sorunun başlangıcı olduğunda kuşku yok.
Onlar bağımsız Ermenistan istiyorlar. Seçtikleri yer Cilicia – Silisya – (Adana yöresi, Güney
Anadolu) idi. Bu entrikayı destekler mahiyette kürsülerden vaazlar ediliyor ve bu talep açıkca
dile getiriliyordu. Bu öğütleme (fitleme) oldukça şaşırtıcıydı.
Dr. Dodd, görevlerinin, yapılan katliamların asırların nefretini taşıdığı için, Türklerden
intikam almak olduğunu Karaman’daki bir kilisede cemaata anlatan bir adamdan duymuştu.
Bu şartlarda Türk halkı, onların çok büyük miktarlarda silaha sahip olduklarına inanmaktalar
ve silahlandıklarını bilmekte.
Ermeniler herkesin gözleri önünde ateş etmeye başladılar. Xians (Hristiyan tedhişçiler),
Müslümanlardan intikamlarını alacaklarken, Türkler bir süre düşündüler ve biran evvel
toparlanarak geldiler. 13 Nisan katliamının başlangıcı buydu. Sorumluluğu Ermenilere atmak
yerine, en ağır sorumluluk yerel yöneticilerindi. Vali, başlangıçta düşünüp bekledi, bir gayret
sarf etmedi.
Đkinci katliama neden olarak, kimse gözükmüyor. Fakat neden olarak, Ermeni cemaatinin
tavrı rol aldı. Xians’ı da öldürdüler.
Birinci katliam için, Đstanbul’dan bir asayiş emrinin gerekli olduğunu düşünmedim. Fakat
ikincisinde olabilirdi. Tüm bu durumları birlikte ele alacağım ve onlar hakkında Times’a uzun
bir mektup yazacağım.
Bütün ülke, katliam esnasında şiddete neden olan iğrenç hareketlerin söylentileriyle
çalkalanıyordu. Fakat bunlar gerçek değildi. Fakat bir tanesini, gerçek veya gerçek dışı, size
anlatayım – keşke, Anatole France tarafından yönetilebilse…
Adana’da bir okulu olan misyoner teşkilat vardı. Katliam başladığında bir rahip okuldaki
çocukları toplayarak onlara ders veriyordu. Müslümanlar gelip, rahibin gözü önünde çocukları
meydanda toplanmaya zorladılar ve birer birer vurdular. Ona kıymadılar; Avrupalılar,
tesadüfle olmazsa asla incitmezler. Rahip, çocukların ölümünü ayakta seyrederken çaresizdi.
Her şey olup bittiğinde, eğilip parmaklarıyla yerdeki kan birikintisinden alarak duvara kanla,
‘Burada Tanrı yok!’ yazmış…
18 Haziran 1909, Cuma
Erciyes (Argaeus mt) Dağı üzerinde güneş doğarken saat 7’de kahvaltı. Sonra manastır
incelemesi.
Đngilizce’yi Talas’ta öğrenen yakışıklı bir genç geldi. Đki gün önce mezun olmuş. Adımı ve
maksadımın ne olduğunu öğrenmek istedi. Telaşlanacak hiçbir şey olmadığını ona söyledim.
Öncelikli olarak Halep’ten gelip gelmediğimi ve oradaki Ermenilerin durumunun nasıl
olduğunu sordu. Fakat onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ona, Ermenilerin sukuneti daha
iyi muhafaza ettikleri ikazında bulundum.

Sonra saat 9’a yaklaşırken, eski kiliseye gittim ve fotoğrafını çektim. Hitit sonrasının eseri
olan aslanlı, kral hazinesinden kaliteli rölyef kabartmayı gördüm. Adam 7 pound istedi.
Saat 12-12.20’de yemek yemek için, biraz büyükçe bir lav bloku olan vadideki tepe üzerinde
durduk. (Tomarzalı) Fettah ateşi yaktı ve pirzolayı pişirdi.
Saat 12.40’da Büyük Suvagin’e (B.Süvegen Tomarza ilçesine bağlı Avşar köyü), yirmi kadar
evin olduğu bir yere vardık. Bize biraz yardımlarda bulunan yardımsever yaşlı bir adam olan
Ahmet Ağa’yı evinde Iran (ayran) içerken bulduk. Mezarlıkta, babasının ve 8 yaşındaki
oğlunun mezar taşını bize gösterdi. Her şey pahalı ve üç aydır hiçbir şey harcamamış.
Daha az yüksek olan Küçük Süvegen’i (Muhacir Köyü)gördük. Tüm gün at sırtında vadide
dolaştık.
Tepeler üzerindeki beyaz kar parçaları oldukça sevimliydi.
Vadi çamlarla doluydu - Dauglas’a benzer alaçamlarla-, yabani güller, çin papatyası vs…
Henüz açan çiçeklerin birçok çeşidini gördüm.
4.30’da yüksek kayaların altında Kokur Kuyu denilen küçük bir yaylaya geldik. Birkaç
bakımsız ev ve ahır vardı. Kar kütlelerinin bize uzaklığı on dakikadan azdı. Sıcaklık 71
fahrenayt (22 santigrat derece) fakat, soğuk esen bir rüzgar var.
Bir çılgın ve bir acemi çaylak.. Fettah’a Kayseri’ye iki gün sonra ihtiyacımız olacağını
söylediğimde: ‘Ma’lum! Bize satmak ta aynı, onlardan almakta’.
18 Haziran 1909 Cuma
Çok sıkı bir iş ve çalışmanın üçüncü günü. Çarşamba günü Çerkez köyünden ayrıldık. Güneş
henüz doğmakta ve uyanmaktayken, sıcaklık 53 fahrenayt (12) dereceden daha soğuktu.
Böyle soğuk hava beklenenden çok daha iyiydi. Çam dallarıyla çitle çevrilmiş bahçe, mera ve
taş binalar olan tertipli Çerkez köyleri olan geniş meraların olduğu vadinin içine doğru at
üstünde indik.
Çerkezler kırk yıl önce Rus yönetiminden kaçarak, Kafkas Dağlarından buraya gelmişler.
Orada ne böyle mısır tarlaları, ne de meralar varmış. Fakat Avşarlar, yani göçebe Türkler,
birazcık arpa ekip otlatmak için yazın gelirler, güzün de dönerlermiş. Çerkezler, bölgede
tarım ve mesleklerinde örnek olmaya mecbur edilmiş. Avşarlar da medenileştirme cihetiyle
köylere yerleştirilmiş. Çerkezler, köyden köye, kısırlaştırılmış boğaların çektiği kendi
yapımları kağnılarla mümkün olan en uygun yollardan seyrü sefer etmekteler.
Đki üç saat sonra at üstünde, büyük bir yer olan Aziziye (Pınarbaşı)’ye erzak almak ve
zaptiyeleri değiştirmek için geldik. Çay ve muhabbetle beni ağırlayan, bazı kibar memurların
olduğu yer olan Konak’a doğru, Fettah’tan ayrılıp, alışveriş için atımdan indim.
Biraz sonra yarı zenci biri orada göründü. Hicaz’ın yerlisiymiş ve hiçbir amacı olmadan,
herhangi bir köy olan buraya sanki bir eşya gibi yerleşmiş. Ona çok güzel bir memleket
olduğunu söyledim. Đşaretle ‘evet’ dedi, fakat kırk yıldır burada olduğunu, ‘çölün çok farklı’
olduğunu söyledi. Bundan sonra, atımıza atlayarak yeniden başladık. Tepeyi aşınca, sanki
bütün Kapadokya’nın hakimi gibi bir hakimiyet kurmuş olan Erciyes’in eteklerine doğru
yayılan genişce bir ovaya doğru süzüldük. (Erciyes) Yüksek tepeleri doğuya ve batıya doğru
beyaz karlarla kaplı olarak dimdik ayakta duruyordu. En azından Anadolu yaylaları üzerinde
olduğumuzu fark ettim ve kendime geldim.
Akşam 5’e doğru büyük bir ermeni köyüne geldik. Fakat, yolda küçük, yıkık bir kilise görüp
indim, ve döndüğümde, kurulmuş bir kamp ve hazır bir çay buldum…
Ermeniler, Çerkezleri, muhacirleri ve hacıları severler. Ermeniler, daha Bizans Đmparatorluğu
zamanında güneye doğru iskana zorlanmışlar ve 10. yüzyılda Selçuklu saldırıları kuzey
Ermeni Krallığına yöneldiğinde, her nasıl olmuşsa, uzun yıllar önce buralara gelmişler.
Erciyes, kampın içinde bulunduğumuz sürede, bulutlarla sarmalanmış haliyle, birazdan yoğun
bir biçimde yağmur yağacağının masajını bize gönderdi. Gün batımı nedeniyle meydana
gelen, kararıp aydınlanma neticesinde harika bir gökkuşağı…

Yemekten sonra, yağmurda, köydeki bir kiliseyi görmek için çıktım, fakat Ermeniler
zamanından kalma modası geçmiş olması, üzülmeye değmezdi.
Yeni günde, atımıza binerek, çok erken dönem ve çok iyi kiliselerin olduğunu bildiğim,
Tomarza denilen bir yere gitmek üzere ova içine doğru yola çıktık. Yolda, birkaç tepeye
gittim ve bir müddet uğraştan sonra eski çağlardan kalma yıkık bir kilise gördüm. Sonra
ovaya tekrar döndüm. O kilise kalıntıları, Erciyes’in büyük bir lav tabakasıyla çevriliydi. Su,
zeminini aşındırarak aşağı doğru akıyor ve vadinin diğer iki yanına doğru lavların aşağı
yayılması, sanki büyük bir döşeme taşı gibi yayılmış – bir acayip ülke. Tomarza, lav temeli
üzerine yayılmış bir yer ve tüm binalar volkanik taşlarla yapılmış. Büyük bir Ermeni
kilisesinin olduğu yere ulaşıp, kervanımı buldum. Çadır çivilerini lavlar üzerine sabitlemenin
hiç de mümkünatı yok.
Çoğu pencereleri Erciyes manzaralı görkemli, büyükçe bir odaya yerleştim, mihmandarım,
bana hoş geldin edip, içmek için bana bir fincan çayla geldi. Sonra beraberce eski kiliseyi
görmeye gittik. Köye doğru yürürken bana, Fransızca olarak, ‘Fransızca biliyor musun’ dedi.
‘Evet’ dedim. ‘Ben de biliyorum’ dedi. Tomarza’nın yerlisi olup olmadığını sorduğumda ,
kelimelerimi anlamakta zorlandığı için ben utandım ve sorumu Türkçe olarak tekrarladım.
Onun Fransızcası, ‘Tomarza Fransızca’sıydı. Kilisenin, bir Alman tarafından oldukça kötü
durumda olduğu yayılmıştı. Helenistik etkinin sağlamlığının görünümü, harikulade ve
bütünüyle çok esrarengizdi. Saat 7’ye kadar çok yoruluncaya dek çalıştım, bundan sonra
sabaha kadar dinlenmek üzere ayrıldım. Kapadokya Ermenileri (Xians)nden üstün olan bazı
şaşırtıcı farklılık durumlarını gördüğüm zaman dinlenmeye gerek olmadığı kanaatine vardım.
Şimdi, gitmeye karar verdiğim güneydoğu dağlarındaki bölgenin, yönetim yanlısı Comana,
Xian’dan ve baş Pagan’ın iyi bir örneklemesinin olduğu bir yer olmasıydı.
Bu sabah, saat 10’a kadar çıkamadık, her neyse, bu sırada, Kayseri yakınlarındaki Misyoner
kolejinde öğrendiği Đngilizce ile konuşan hoş bir genç ziyaretçim oldu. Tomarza’ya geliş
amacımı öğrenmek istedi. Fakat burada, beni, onların yanlısı gayrı resmi bir tür siyasi ajan
gibi gören Ermenilerin olduğundan şüphelenmeye başladım. Bundan dolayı, ona, hiçbir
amacımın olmadığını sıkıca tembih ettim. Onun bu denli telaşlanması, misyoner kolejlerinde
farklı olan davranışların göstergesi.
Bu nedenle, çiçeklerle bezeli, Douglas’taki gibi çam ağaçlarıyla dolu muazzam vadiden, lavlı
ova üzerinden, tepeleri aşarak Kayseri’ye gerisin geriye döndük.
Saat 5’de vadinin başında, solda genişce gerilmiş bir çayırlık olan arkada karlı tepelerin
dikildiği bir yere, buraya, küçük bir yaylanın yanındaki yazlık köye geldik. Karların
aşağısında yakın, sevimli bir yerde kamp kurduk. Neyse ki bu yükseklikte, biz yatağa
girdikten sonra soğuk hava etkisini gösterdi. Bir çok şey söyleyen, kutsanmış, yönetim yanlısı
bir çılgın vardı ve bütün bunlar duymaya değerdi. Fakat, kayaların üzerinden, tiz kuş sesi
hafifçe dalgalanırken, bu çaylak kardeşlerin arasındaki sorunların nasıl düzeleceğini merak
ediyordum.
(Parantez içi açıklayıcı ifadeler tarafımızdan eklenmiş ve fotoğraflar Gerdrude Bell arşivinden
alınmıştır.)
Çevirip yayına Hazırlayan: Osman GERÇEK
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6160.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Erkan Tan Erciyes’te
Erciyes Üniversitesi Ebedi Gençlik Kulübü’nün davetlisi olarak Kayseri’ye gelecek olan
Gazeteci Erkan Tan, sertifikalı diksiyon programı düzenleyecek.

07 Mart 2014 Cuma 11:07

Erciyes Üniversitesi’nin kulüplerinden Ebedî Gençlik, 7 Mart Cuma günü saat 14.00'te,
Sabancı Kültür Sitesinde Erkan Tan'ı ağırlayacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü
ve Đlahiyat Fakültesi Dekanlığı ile ortak yapılacak olan hızlandırılmış diksiyon programı aynı
zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı ücretsiz sertifikalı olacak. Program halka açık
olacaktır.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6161.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

“Türk sporuna hizmet edenleri
unutturmayacağız”
Türk sporuna hizmet edenleri unutturmamak amacıyla kurulan Kayseri Spor Adamları
Derneği Başkanı Halil Severcan ‘Kayseri’yi sporda örnek ve model yapmak için tüm
gücümüzle çalışacağız” dedi.

07 Mart 2014 Cuma 11:32

Halil Severcan, Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında; Kayseri Spor
Adamları Derneği yönetim kurulu üyeleri; Ahmet Özdemir, Fehmi Kuş, Mustafa Dördüncü,
Đshak Kattaş, Davut Güleç, Đbrahim Yılmaz, Sabri Büyükbahçeci, Mehmet Sönmez ve Ahmet
Özel’i tanıttıktan sonra, 2013 yılı başında kurulan derneğin amacı, vizyonu, misyonu,
hedefleri konusunda bilgiler verdi.
Spor camiasını yakından ilgilendiren bu kuruluşta Kayseri ve Türk spor dünyasında iz
bırakan spor adamlarının bu çatı altında toplanması için büyük mücadele verdiklerini belirten
Severcan, Erciyes’te 700 spor adamının katılımı ile gerçekleştirilen ilk tanışma yemeğini
bunun en güzel örneği olarak gösterdi. Severcan, hem derneği daha iyi tanıtmak hem de spora

emeği geçenlerin hasret gidermeleri için bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini belirterek
şunları söyledi; “Derneğimizin amacı; spora madden ve manen emek ve gönül vermiş, spor
yapmış ve yaptırmış gerek Kayseri, gerekse Türk sporuna hizmet etmiş olan spor adamlarını
bir araya getirmek. Spor adamları arasında kaynaşmayı, yardımlaşmayı sağlamak, hatıraları
anmak. Bir şekilde unutulmuş olanları bulup onlarla ilgilenmek. Gerekirse maddi ve manevi
destek vermek, üstün başarılar elde edenlerin başarılarını ödüllendirmek. Ebediyete intikal
edenleri çeşitli vesilelerle anmak. Hayat hikayelerini ve anılarını kitap haline getirmek
suretiyle gelecek nesillere aktarmak. Yani spora emeği geçenleri unutturmamak.
Kayseri’deki ve Türkiye’deki sporun yeniden atağa geçirilip, tüm dünyaya örnek ve model
olmasını sağlamak. Bunun için büyük sorumluluk aldık ve bunu başarmak için mücadele
ediyoruz. Bu konuda eleştiriye, öneriye açık olduğumuzu belirtmek isterim”Kayseri Spor
Adamları Derneği başkanı Halil Severcan, ilk yapılan yönetim kurulu toplantısında; Spor
adamları Đstişare Kurulu kurulması kararlaştırıldığını, bunun içinde çalışmalarının devam
ettiğini sözlerine ekledi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6162.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Yazarımız Hacı Yakışıklı'ya, Ümraniye'den
Ödül
Yazarımız Hacı Yakışıklı, Đstanbul Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen '100. yılına
girerken Çanakkale' isimli uluslararası şiir yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldü.

07 Mart 2014 Cuma 14:35

Masa’larda Kaybedip Masal’larda Kazanan
Đstanbul Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği “Çanakkale” konulu 10.Şiir Yarışması’nda
seçici kurul tarafından “mansiyon” ödülü almışız. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a
ve seçici kurula teşekkür ediyoruz. Jüri heyeti Prof. Turan Karataş, Şair Nurullah Genç,
Prof.Mustafa Uzun, Prof.Hasan Aksoy, Şair Cahit Koytak, A.Vahap Akbaş, Nurettin Durman
gibi isimlerden oluşuyor. Maksat şiirleri yarıştırmak değil elbette, hem genç şairleri
yüreklendirmek hem de şiirin önemine vurgu yapmak amaçlanıyor. Umarım maksat hasıl
olmuştur. Çanakkale Savaşı üzerine söylenecek çok söz var. Gerçekten de Çanakkale’nin
geçilip geçilmediği bile sıhhatli tartışılmadı henüz. Sonuçta orada şehit olanlar bizim
vatanımızın öz evlatlarıydı! Akan kan ümmeti kanıydı! Şehitlerimizle cennette buluşmayı
Allah tüm müminlere nasip etsin! Aziz hatıralarına yazdığımız şiirdir:

MASA’LARDA KAYBEDĐP
MASAL’LARDA KAZANAN
Siz çok güzel yaşayın diye
Biz çok güzel öldük
Perdeler uçmadı bu yaz, çünkü rüzgarlar
Duaları götürmek için köylerden uzaklara
Adamlarla beraber yoksul duvarların
Rüzgarları da gitti..!
-kavaklar bu mevsim
ilk defa salınmadıKurşunlar, kağnı, çökelik
ve çarık da gitti
Bebeğin höllüğü, maması, ninnisi de!
Hiçbir bebe ağlamasın diye
Aşermiş analar da acıkmadı
Köyün ebabilleri
evlerin taşlarını yüklendi Batı’ya doğru
Filistin Batı’ya doğru,
Hindikuş dağları,
Kudüs, Yemen Batı’ya doğru
Dul olmayı tevekkülle kabul etmiş
kadınlar
Kızları yaşasın diye, toprağa gömülmesin,
giysisi kirlenmesin diye
Kadınlar merhamet abidesi,
“feragat”
anlatamaz ç/ekileni!
hiçbir harbin mağlubu yoktur,
annenin gözyaşı toprağa değmişse,
üstelik galibi de!
Masa’larda kaybetmek umrumuzda değildi
Masal’larda kazan(ıl)mış kahramanlardık
Masalar,
monşerler,
kirli çıkı, bir avuç sarı lira
Toprağımın tozundan daha temiz değil
matmezelin eldiveni
Alnımıza yazılan ufku
biz “buğdayla” çizdik
Tarlamızın keseğini, dağların suyunu,
şimdi ince bir “kan” kokusu sarsa da
(ki evvelce gül kokardı buralar

Üzülme yiğidim
elbet yine bu dağları
Gül kokusu sarar)
Biz çizdik, çizdirmeyiz serhattin ufkunu
ecnebi çizmenizle
köleler taşıdınız
Alfabeler,
şapkalar,
latin dansları,
şatafatlı dö piyesler taşıdınız.
Biz çizdik, cetvel hükümsüz gönül
sınırında
Çiğnetmeyiz
başağı, yumurtayı, yarpuzları, yol
türkülerini
ecnebi çizmenizle
Yüreğimizde elem yok,
bakma sen bozlaklara
Dedemin anlattığı hikaye buymuş demek
anladım
Nasıl ölünürmüş gülerek ve sadakatle
Dünyadan giderken bile toğrağı avuçlamış
adamlar gördüm
Serpmek için hürriyete, duayı taşıyan
tekere
“Güzel öldüler”
desin,
eziklik hissetmesin
yetim,
yollarına halel gelmesin
ezanı dinmeyen memleketimin!
Biz çok güzel öldük
Kumaş zayi olmadı,
Toprak dam, ak süt, beşik zayi olmadı,
hoyrat zayi olmadı
Hükümsüz değil artık bir “hükmü” var
Hükümsüz değil artık bir “mührü” var
Ben şimdi gitsem de
her şeyin
“bir”
Sahibi var
Siz çok güzel yaşayın diye
Biz çok güzel öldük!

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6163.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Đşbirliğimiz Artsın Đstiyoruz
Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret eden Zambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Miriam Mulenga;
“Zambiya’da, Kayseri gibi bir ticaret memleketi. Potansiyelimizi, ticari anlamda Kayseri ile
paylaşmak ve işbirliğini artırmak istiyoruz” dedi.

08 Mart 2014 Cumartesi 11:14

“Kayseri dünyada önemli ticaret kentlerinden biri”
Valilik girişinde Vali Düzgün tarafından karşılanan Büyükelçi Mulenga, Valilik Şeref
Defteri’ni imzaladı. Büyükelçi Mulenga’yı makamında ağırlayan Vali Düzgün; “Orta Afrika
ülkesi Zambiya’nın Büyükelçisini Kayseri’de görmenin memnuniyet verici. Bakır madenleri
açısından zengin bir rezerve sahip Zambiya’nın ticaret açısından Orta Afrika’nın önemli
ülkelerinden birisi” dedi. Düzgün, Büyükelçi Mulenga’ya, Kayseri’nin dünyada ticaretin
merkezi olmuş önemli kentlerden birisi olduğunu söyleyerek, Büyükelçi Mulenga’nın
Melikşah Üniversitesi’nin bir programı için Kayseri’ye geldiğini kaydetti. Düzgün, eğitim ve
kültür alanındaki bu işbirliğinin gelecekte ticarete de dönüştürmeyi gönülden arzu ettiklerini
kaydederek, Büyükelçi Mulenga’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
“Türkiye çekici bir ülke haline geldi”
Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Mulenga da, Zambiya
Başbakanı’nın temsilcisi olarak Kayseri’de bulunduğunu, aynı zamanda Afrika ülkeleri
büyükelçileri adına da Kayseri’yi ziyaret ettiğini belirtti. Hem Kayseri hem de Erciyes ve
Melikşah Üniversitesi ile Zambiya arasındaki ilişkileri destekleme ve daha ileri noktalara
taşıma adına Kayseri ziyaretini çok önemsediğini ifade eden Büyükelçi Mulenga; “Türkiye
Zambiya’da 2011 yılında büyükelçilik açtı. Bunun üzerine ülkemde, ‘Biz de Türkiye’de
açmalıyız’ dedi ve geçtiğimiz yıl hem politik hem de ticari ilişkilerimizi güçlendirmek için
Türkiye’de büyükelçilik açtık. Zambiya’da, Kayseri gibi bir ticaret memleketi.
Potansiyelimizi, ticari anlamda da Kayseri ile paylaşmak ve işbirliğini artırmak istiyoruz.
Aynı zamanda Türkiye, Zambiyalı öğrencilere çok önemli burslar vererek eğitimlerinin
devamını sağladı. Öğrencilerimize bu imkânları sağladığı için Türkiye’ye çok teşekkür
ediyoruz. Türkiye özellikle son 10 yılda çok büyük ilerleme ve gelişme kaydetti ve çok çekici
bir ülke haline geldi. Bu anlamda biz Türkiye’yi takip ediyoruz” Şeklinde konuştu.
Vali Düzgün, ziyaretin anısına Büyükelçi Mulenga’ya tarihi Saat Kulesi’nin kristal
minyatürünü, Büyükelçi Mulenga da Vali Düzgün’e Zambiya Kültürü’nü yansıtan bir tören
fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6164.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kadim Kent Kayseri Gazetesi ‘Merhaba’ dedi
Kayseri’nin medya platformuna yeni bir soluk katmayı hedefleyen haftalık Kadim Kent
Kayseri Gazetesi bugün itibari ile okuyucularıyla buluşuyor

09 Mart 2014 Pazar 14:47

Kayseri’nin medya platformuna yeni bir soluk katmayı hedefleyen haftalık Kadim Kent
Kayseri Gazetesi bugün itibari ile okuyucularıyla buluşuyor. Kadim Kent Kayseri Gazetesi
50.000 (Elli Bin) adet basılacak ve dağıtılacak. Dağıtım elemanlarıyla belirlenen birçok
adrese her Salı düzenli olarak servis edilecek gazete, böylelikle toplumun tüm kesimlerine
ulaşmayı hedefliyor.
HAFTALIK ÜCRETSĐZ GAZETE
Değişen teknolojiyle beraber gazete okuma alışkanlıklarının da farklılaştığı günümüzde
tabloid olarak her hafta Salı günü Kayserili okurlarla buluşacak olan Kadim Kent Kayseri
Gazetesi ücretsiz olarak dağıtılacak. Avrupa’daki haftalık abone sistemini örnek alarak
Kayseri’de uygulanacak olan sistem Türkiye ve Kayseri için farklı bir yenilik sunacak.
KAYSERĐ’NĐN ‘BĐR HAFTASI’ TEK PLATFORMDA
Düzenli olarak her hafta belirlenen bölgelere adrese dayalı bir sistemle dağıtılacak olan
Kadim Kent Kayseri Gazetesi güncel içeriği ve farklı konularıyla da her hafta merakla
bekleyeceğiniz yeni alışkanlığınız olacak.
Haftalık olarak yayın hayatına merhaba diyen Kadim Kent Kayseri Gazetesi siz değerli
okuyucuların ilgisini ve desteğini bekliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6165.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kadınların, Gelişime Daha Fazla Katkıda
Bulunmaları Gerekiyor
Uzman Diş Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten; “Kadınlarımızın, toplumda gelişime ve
ilerlemeye daha fazla katkıda bulunmaları gerekiyor” dedi.
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Uzman Diş Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten; “Kadınlarımızın, toplumda gelişime ve
ilerlemeye daha fazla katkıda bulunmaları gerekiyor” dedi.
Uzman Diş Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj
yayınladı. Örten yayınladığı mesajda; “Milletimizin teminatı, çocuklarımızın vefakâr ve
cefakâr anası, yuvalarımızın mimarı olan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutluyoruz. M. Kemal Atatürk ‘Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her
şey kadının eseridir’ diyerek kadının toplum hayatındaki önemini vurgulamıştır.
Tarihin her döneminde Türk Kadını, aile ve toplum yapısının odağında yer alarak büyük
fedakârlıklar sergilemiştir. Đstiklal Savaşımızda; sırtında taşıdığı top mermisine kundaktaki
bebeğinin örtüsünü örterek cepheye taşıyan, askerimize destek sağlayan kadınlarımız,
bağımsızlığımızın kazanılmasında ve Cumhuriyetimizin kurulmasında da büyük fedakârlık
örnekleri sergilemiş, ayrıca vatanımız ve milletimiz için canını seve seve feda edebilecek
nesilleri de yetiştirmişlerdir...” dedi.
Kadınlarımızın, toplumda gelişime ve ilerlemeye daha fazla katkıda bulunmaları gerektiğini
kaydeden Örten; “Eğitimlerine daha fazla önem verilmesi, kız çocuklarımızın okutulması ile
mümkün olacaktır. Kadınlarımızın etkin olarak toplum hayatında bulunması gelişmemiz için
mutlakşartlardanbiridir.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar
kutluyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6166.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Osmanlı Oto Aksesuar Sektörün Lokomotifi
Oldu
Kayseri’de aksesuar imalatı yaparak sektörün lokomotifi haline gelen Osmanlı Oto Aksesuar
ürettiği yeni ürünleri ile Türkiye nin tüm Đllerine hizmet veriyor.
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Kayseri’de aksesuar imalatı yaparak sektörün lokomotifi haline gelen Osmanlı Oto Aksesuar
ürettiği yeni ürünleri ile Türkiye nin tüm Đllerine hizmet veriyor. Sektöründe müşterilerine
öncelikle kaliteli ürün sunmayı ön planda tutan Osmanlı Oto aksesuar Kayseri Kumarlı da
Anadolu Harikalar Diyarı Mazakaland yanında 3500 m2’lik alanda hizmet veriyor.
Osmanlı Oto Aksesuar Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Đpek Oto aksesuar sektöründe yaşanan
sorunları ve firma olarak bu sektördeki hedeflerini Kayseri Gündeme anlattı. Oto aksesuar
sektöründe 12 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Đpek “Tüm yerli ve yabancı binek ve
ticari grup araçların dış dizaynının üretimini bin çeşide yakın olarak yapmaktayız. 3500 m2
lik bir alanda üretimimizi yapmaktayız. Kumarlı mevkii Sivas caddesi üzerinde bulunan
aksesuar mağazamızda ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Yapmış olduğumuz

ürünlerimizi Türkiye’nin her bölgesinde bayilikler yoluyla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 15
çalışan personelimizle tüm araçların iç ve dış dizaynını en kaliteli bir şekilde yapmaya
çalışıyoruz. Ülkemizin tüm Đllerinde bayilerimiz mevcut olup ürünlerimizi kaliteli ve güvenli
bir şekilde müşterilerimize ulaştırmaktayız. Her araç için ürün temin ediyoruz. Oto kılıf
çeşitlerimiz, ses sistemlerimiz, dış krom bariyerleri, fiber grubu, modifiye tuning ürünleri ve
zengin çeşitlerimizle shoowroomumuz da değerli müşterilerimize toptan ve perakende olarak
hizmetimize devam ediyoruz.” Dedi.
Sektörde yaşanan sıkıntıları da gündeme getiren Hasan Đpek “Sektörümüzde en büyük
sorunumuz kalifiye eleman bulunmamasıdır. Fiber grubu artık tüm araçlarda kullanılmakta
olup vazgeçilmez bir sektör haline gelmiştir. Devletimizin çıraklık eğitim merkezlerinde bu
alanda bir bölüm açmasının uygun olacağını düşünüyorum. Yeni çıkan kanunlar gereği iş
kanununun vermiş olduğu kurallar doğrultusunda maliyetler oldukça yükselmiş olup uygun ve
kaliteli ürünlerin maliyetleri artmıştır. Kontrolsüz yapılan imalatların denetlenmesini
istiyoruz. Merdiven altı olarak tabir ettiğimiz imalatçıların kontrolünün yapılması gerekiyor.
Sektörümüze büyük zarar veren bu tür kaçak imalatçılar biz ve bizim gibi ciddi ve
profesyonel üreticilere zarar vermektedir. Yetkililerin bu konularda daha duyarlı olmaları ve
denetimlerini arttırmaları gerektiğine inanıyorum.”
Oto Aksesuarı sektöründeki hedeflerini de anlatan Hasan Đpek “12 yıllık üretici bir firma
olarak her geçen gün çeşidimizi ve kalitemizi arttırmakta olup üretimimizi enjeksiyon kalıp
üzerine geliştirmeyi düşünüyoruz. Böylece kalitemizin daha yüksek ve maliyetinde düşük
olacağını düşünüyorum. 500 m2 lik bir atölyeden 3500 m2 alana sahip olan bir fabrika da
hizmet vermekteyiz. Sürekli kendisini yenileyen, geliştiren ve kaliteye önem veren bir firma
durumundayız. Sektör de en önde lider kuruluşlar arasında yer almayı elbette arzu ediyoruz.
En öncelikli hedefimiz müşteri memnuniyeti ve kalitedir.” diye konuştu.
Haber: Cengiz Taştan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6167.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Binalar Yükseliyor Yola Devam
S.S Koza Kent toplu konut yapı kooperatifi olağan genel kurulu Galericiler sitesi Kardelen
düğün salonunda yapıldı. Yapılan genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülerek karara
bağlandı.
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S.S Koza Kent toplu konut yapı kooperatifi olağan genel kurulu Galericiler sitesi Kardelen
düğün salonunda yapıldı. Yapılan genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülerek karara
bağlandı.
Genel kurulda bir konuşma yapan Koza Kent Toplu konut yapı kooperatifi Başkanı Bekir
Fedakar 2013 yılında 7 blok inşaatın 5 blok olan kısmını üyelere teslim ettiklerini söyledi.
Başkan Fedakar “Tüm konutları üyelerimize zamanında teslim etmek için gece gündüz

çalışıyoruz. Tek amacımız üyelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmektir. Yönetim kurulu
olarak tüm üyelerimizin bir an önce ev sahibi olması için mücadele veriyoruz. 2014 yılında
bir blok su basman seviyesine geldi. Sizlerin de bildiği üzere tek gelir kaynağımız üye
aidatlarıdır. Sizlerden ricamız bu tahsilat oranının % 90 hatta % 100’ler seviyesine
getirilmesidir. Tüm üyelerimizin aidatlarını zamanında ödemeleri durumunda inşaatlarımızda
ki ilerleme oranı da yükselecektir.” Dedi.
Üye aidatları 160 m2 daireler aylık 900 TL, 135 m2 daireler ise aylık 700 TL olarak oy birliği
ile kabul edildi. Genel kurulda söz alan üyeler kooperatif yönetiminden verdikleri sözleri
zamanında yerine getirmelerini istediler. Kooperatif 2. Başkanı Nevzat Üspolat “Tüm
çalışmalarımız ve amacımız üyelerimize konutlarını zamanında teslim etmektir. Üyelerimizin
de aidatlarını zamanında yatırmaları gerekiyor. Đnşaatlarımız hızla yükselmektedir. Yeter ki
karşılıklı olarak sorumluluklarımızı yerine getirelim. Üye aidatları aksatılmadan yatırıldığı
takdirde inşaatlarda hız kazanacak. Üyelerimiz hayal ettikleri konutlarına zamanında
kavuşacak.” Dedi.
Tüm gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı genel kurulda divan başkanlığını
Tansel Titi ve Muhlis Çelik yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6168.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

