KAYSERİ HABER ARŞİVİ
05.01.2015–11.01.2015
Kazada Şehit Olan Er Taşkın’ın Cenazesi
Memleketine Gönderildi
Develi Belediyesinde Tis Tamam Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi
Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile
sonuçlanarak imza altına alındı. Develi Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine
Belediye...
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Kayseri’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında kanala uçan ambulansın şoförü olan ve
hayatını kaybeden şehit er Şahin Taşkın’ın cenazesi askeri uçakla memleketine gönderildi.
Dün akşam Hisarcık Caddesi ile İğdeli Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada
38 AZ 711 plakalı otomobil ile çarpışan 604044 plakalı askeri ambulans, çarpışmanın
etkisiyle kanala uçmuştu. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, er Şahin Taşkın ağır
yaralı olarak kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını
kaybetmişti. Şehit Er Şahin Taşkın’ın cenazesi sabah saatlerinde askeri konvoy ile Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’ndan alınarak hava alanına getirildi. Şehit Er Şahin
Taşkın’ın cenazesi memleketi olan Bursa’nın Gemlik ilçesine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10688.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Develi Belediyesinde Tis Tamam
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi Belediyesi arasında bir süredir
yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı. Develi
Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye...
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Develi Belediyesi arasında bir süredir
yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı. Develi
Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Hizmet-İş

Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir ve Belediye çalışanları katıldı.
Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil
Özdemir “ İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2015 ila 2018 yılları arasında 3 yıllı
kapsamaktadır. Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesi ile birlikte Üyelerimizin ücretlerine
ve sosyal haklarına 1. yıl yüzde 16 oranında 2. yıl yüzde 18 oranında 3. yıl ise yüzde 20
oranın da zam yapılacaktır. Başkanımıza da bizlere ve işçi arkadaşlarımıza göstermiş olduğu
hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyor iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Develi Belediye Başkanı Cabbar’ da amaçlarının ilçelerine en kaliteli en güzel hizmeti
verebilmek olduğunu söyleyerek, “ Develi Belediyemizin bir başarısı varsa tek bizden değil
bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızın da başarısı olduğuna inanıyorum. Bu sözleşmeyi de
bu düşüncelerle ele alarak inceledik. Arkadaşlarımızın yeni yıla mutlu, huzurlu girmeleri için
sözleşmeyi yaptık. İki taraf içinde sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun ” dedi. Günün anısına
Şube Başkanı Özdemir Belediye Başkanı Cabbar’a işçiler adına bir buket çiçek takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10689.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Bir Askerin Şehit Olduğu Kazada, Yaşı Küçük 5
Çocuk Gözaltına Alındı
Kayseri’de askeri ambulansın kanala düştüğü kazaya neden olan otomobilde bulunan 5 çocuk
gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dün akşam meydana
gelen kazada M.Y.Ö.’nün kullandığı 38 AZ 711...
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Kayseri’de askeri ambulansın kanala düştüğü kazaya neden olan otomobilde bulunan 5 çocuk
gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dün akşam meydana
gelen kazada M.Y.Ö.’nün kullandığı 38 AZ 711 plakalı otomobil ile asker Ş.T.’nin kullandığı
604044 plakalı askeri ambulans çarpışmıştı. Kazada er Şahin Taşkın hayatını kaybederken,
diğer askerler 24 yaşındaki M.B. ve 20 yaşındaki T.Y. yaralanmıştı. Kazaya neden olan aracı
kullanan ehliyeti olmayan 14 yaşındaki M.Y.Ö., kardeşi 12 yaşındaki O.N.Ö., 14 yaşındaki
Y.A., 14 yaşındaki E.Y.A. ve 14 yaşındaki M.E. dün akşam hastanede yapılan tedavilerinin
ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar ve meydana gelen kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10690.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Tarihi bir rekor kırıldı!
Bakan Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında 42.5 milyar liralık
alacağın yapılandırıldığını bildirdi.
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Rakamlar, 2011’deki yapılandırmayı dahi geçti ki o, büyük
ölçüde af niteliğinde bir düzenlemeydi. Vatandaşlarımıza, başvuru için gösterdikleri ilgiye
teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti ödeme noktasında da göstereceklerine inanıyorum'' diye
konuştu. ''ARTIK ÖDEME ZAMANI'' Şimşek, 31 Aralık 2014 itibarıyla sadece vergi
dairelerine toplam 4.5 milyon kişinin başvuruda bulunduğunu ve 42.5 milyar liralık alacağın
yapılandırıldığını bildirdi. Şimşek, 11 banka ile yapılan anlaşma çerçevesinde yapılandırılan
alacakların kredi kartıyla ödenmesi imkanının sağlandığını belirterek, vergi tahsil anlaşması
bulunan 26 banka tarafından kanun kapsamında yapılandırılan tutarların nakden tahsilatının
başladığını da kaydetti. Şimşek, ''Mükelleflerimiz, yapılandırma sonucu elde ettikleri hakları
kaybetmemek için ödemelerini de zamanında yapmak zorunda'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10691.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

YGS başvurusu başladı
Üniversite adaylarının gireceği YGS ve sınavsız geçiş için başvurular başladı. Adaylar sınav
başvurusunu yaptıktan sonra ücreti yatıracak.
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ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
kılavuzuna göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya olacakların,
bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı meslek

yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmek için
yarından itibaren 19 Ocak'a kadar ÖSYS'ye başvurabilecek. Adaylar, YGS için 50, sınavsız
geçiş için 15 lira yatıracak. Adaylar, ÖSYS Kılavuzu ile aday başvuru formuna verilen süre
içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Kılavuzun satışı
yapılmayacak. Adaylar bu yıl ilk kez sınav başvurusunu yaptıktan sonra ücreti yatıracak. Bir
ortaöğretim kurumunda son sınıfta okuyan adaylar; başvurularını kendi okullarından
yapacak. Okulu başvuru merkezi olmayan adaylar, okul müdürü tarafından bir başvuru
merkezine yönlendirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10692.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri’de Paralel Yapı Operasyonu Başladı
Gaziantep merkezli "yasa dışı dinleme" operasyonunun 12 ili kapsadığı ve 20 kişinin
gözaltına alındığı öğrenildi.
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı
dinlemelere ilişkin sürdürdüğü soruşturma kapsamında Adıyaman, Kayseri, Afyonkarahisar,
Batman, Bingöl, Hatay, Erzurum, Karabük, Kilis, Malatya, Tunceli ve Gaziantep'te operasyon
düzenledi. Operasyonda; aralarında şube müdürü, amir, baş komiser ve polis memurlarının
bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin; iş adamı, siyasetçi ve kamu görevlilerini yasa
dışı dinledikleri iddia edildi. Bu arada 2 kişinin arandığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10693.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kaymek Kurslarına Büyük İlgi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK),
vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. KAYMEK’te ikinci dönem kursları için
kayıtlar başladı ve kayıtların ilk gününde 1000’in üzerinde başvuru yapıldı.Hayat...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK),
vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. KAYMEK’te ikinci dönem kursları için
kayıtlar başladı ve kayıtların ilk gününde 1000’in üzerinde başvuru yapıldı. Hayat boyu
eğitimin Kayseri’deki en önemli kurumlarından birisi olan ve bir marka haline gelen
KAYMEK’te ikinci dönem kursları 5 Ocak itibarıyla başladı. 14 merkezde yapılan kayıtlara
vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. KAYMEK’te Şubat ayı başında başlayacak olan kurslar için
kayıtlar bu ay sonuna kadar devam edecek ve ilk dönem olduğu gibi beş bin kursiyer kayıt
yaptıracak. Kayıtların ilk gününde 1.000’in üzerinde kursiyerin başvurusu alındı. KAYMEK,
Mayıs ayı sonuna kadar sürecek olan ikinci dönemde 62 farklı branşta eğitim verecek.
KAYMEK kursları için başvurusunu yapan kursiyerler, açılan kursları herkese tavsiye
ettiklerini belirterek, kursların ücretsiz olmasının büyük avantaj olduğunu söyledi. Büyükşehir
Belediyesi’nin yapmış olduğu bu hizmeti memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden
kursiyerler, KAYMEK kurslarına giren hocaların ve kurs kalitesinin çok iyi olduğunu
belirterek, bu ortamı kendilerine hazırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’ye teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10694.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Başkan Cabbar “asrın Yürüyüşü ”ne Katıldı
Sarıkamış Şehitlerinin şehadete ermelerinin 100. yıl dönümü olması hasebiyle Kayseri
Valiliğinin Erciyes Tekir Yaylasında “Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde” isimli programa
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da katıldı. Develi...

05 Ocak 2015 Pazartesi 11:41

Sarıkamış Şehitlerinin şehadete ermelerinin 100. yıl dönümü olması hasebiyle Kayseri
Valiliğinin Erciyes Tekir Yaylasında “Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde” isimli programa
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da katıldı. Develi Kaymakamı Enver Ünlü,
Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Emniyet
Müdürü Ahmet Sert’in de katıldığı programa, Develi Belediyesinin katkılarıyla Develililer
İlçe Merkezinden Erciyes’e intikal etti. Ayrıca Develi Belediyesi programa cirit takımıyla da
destek verdi. Başkan Cabbar “Bugün burada 100 yıl önce bu topraklar için canlarını vermiş
atalarımız için buradayız. Onların 100 yıl önce soğuk ve zor şartlarda neler yaşadığını bir
nebze olsun anlamak için böylesi bir organizasyona katılmaktan onur duydum. Ama tabi ki bu
yaptıklarımız bizim onların fedakârlıklarını ödememize yetmeyecektir. Onların ruhlarını
sevindirecek en önemli şey Develi Belediyesi olarak halkımıza daha kaliteli ve seri hizmet
götürmektir. İnşallah onların vatan uğruna bu şuur ve bilincini kuşanıp onlara layık olmak ve
onları anlamak adına hayırlı hizmetler yapacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10695.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Ölçü Ve Tartı Aletleri Memuru Silahlı Saldırıda
Ağır Yaralandı
Kayseri’de ölçü ve tartı aletleri memuru olarak çalışan bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda
başından vurularak ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Belediyesi’nin Nikah
Salonu bölümünde meydana gelen saldırıda ölçü...
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Kayseri’de ölçü ve tartı aletleri memuru olarak çalışan bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda
başından vurularak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Belediyesi’nin Nikah
Salonu bölümünde meydana gelen saldırıda ölçü ve tartı aletleri bölümünde memur olarak
çalışan A.U.’nun kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Başından yaralanan A.U.’nun ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken,
saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10696.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri Birinci Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme’nin ikinci yarısının ilk haftasında Talasgücü ile karşılaşan Yeni
Esenspor, sahadan 5-1 galip ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmüş oldu.STAT:
Argıncık Stadı 2 Nolu SahaHAKEMLER: Mustafa Arıöz...
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Kayseri Süper Amatör Küme’nin ikinci yarısının ilk haftasında Talasgücü ile karşılaşan Yeni
Esenspor, sahadan 5-1 galip ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmüş oldu. STAT:
Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Mustafa Arıöz *** Tuncay Erdoğan *** Aykut
Özmazı *** YENİ ESENSPOR: Mehmet Akdemir *** Yusuf Yaylagül *** Hasan Durdu
*** Yener Çabuker *** Fatih Karakuş *** Mesut Dalkıran *** Halil Yozgat *** (Dk.88
Fatih Aslan *) Ali HAshalıcı *** Tamer *** (Dk.80 Yücel *) Ebubekir Baydilli *** Yusuf
Yanar **** TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Ergin Koray Albayrak * Osman Kutay * (Dk.
78Hakan Karataş *) Şuayip Ceyhan * ÖzkanDurmuş * Volkan Bektaş * Mesut Yılmaz *
Seyit Alkoç * (Dk.46 Metin Yılmaz *) Ömer Gün * Abdurrahman Arslan * Seçkin Maraşlı *
Yusuf Kaya * (Dk.70 Önal Baykal *) GOLLER: Dk.50 Ebubekir Baydilli, Dk.66.89 Yusuf
Yanar, Dk.74 Ali Hashalıcı, Dk.77 Mesut Dalkıran (Yeni Esenspor) Dk.56 Abdurrahman
Arslan (Talasgücü Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10697.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Melikgazi’den Yine Bir İlk “arıcılık Kursu”
Melikgazi Belediyesi Mel-mek Kursları çerçevesinde yine bir ilk’e imza atarak Arıcılık kursu
açtı. Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
düzenlenecek kurs için başvurular başladı. Teorik...
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Melikgazi Belediyesi Mel-mek Kursları çerçevesinde yine bir ilk’e imza atarak Arıcılık kursu
açtı. Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
düzenlenecek kurs için başvurular başladı. Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada
gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere arı ırkları, arı biyolojisi, ana arı, polen, arı sütü, arı
zehri, bal üretimi, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri gibi konularda eğitim
verileceğini belerten Başkan Büyükkılıç, bu sayede kursiyerlerin sertifikalı birer arı
yetiştiricisi olmalarının sağlanacağını bildirdi. Arı yetiştiriciliğinin düşük maliyetli ancak
ekonomik olarak ciddi bir gelir kaynağı olduğunun ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, “Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat
boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli arı yetiştiricisi olmalarını
sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurs
kayıtları için son başvuru tarihinin 05 Şubat 2015 olduğunu ve ücretsiz olarak
gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi,1 adet fotoğraf ve
öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen
müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10698.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri’de Yaşam Kalitesi Hızla Yükseliyor
Kayseri Düşünce Okulu’nun hazırladığı, “İllere göre yaşam kalitesi“ araştırma sonuçları
açıklandı. Kayseri, yaşam kalitesi açısından iller sıralamasında ilk 10 il arasında yer aldı.
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Kayseri Düşünce Okulu tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, Kayseri’de yaşam
standardı hızla yükseliyor. Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer
tarafından yapılan açıklamaya göre, araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Kayseri,
Türkiye’de yaşam standardını en hızla artıran iller sıralamasında ön sıralarda yer alırken, aynı
alanda daha önce yapılan araştırmalarda 23’üncü sırada yer alan Kayseri’nin hızlı bir çıkışla
10’uncu sıraya kadar yükseldiğini gözleniyor.. Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü
Ferhat Akmermer tarafından kamuoyuna açıklanan, “Türkiye’de illerin yaşam standardı”
konulu araştırma, Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi İstatistik
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay Başarır ve ekibi tarafından yürütüldü. Araştırma, yeni
Türkiye’nin planlanmasında önemli ipuçları verirken, önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan
kalkınma planları yanında, ekonomik, sosyal ve kültürel yapının planlanmasında da önemli
yol gösterici sonuçlar ortaya koyuyor. Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat
Akmermer, araştırmaya ilişkin görüşlerini açıklarken şu bilgileri verdi. “Yaşam kalitesinin
belirlenmesine ilişkin çalışmalar ülkemizde henüz yeni yapılan çalışmalardır. Bu çalışmada,
TUİK’in yayınladığı bir dizi nesnel gösterge veri olarak alınmış ve değerlendirilmiştir. Bebek
ölüm hızı, ilköğretim ve liselerde okul başına düşen öğrenci sayısı, müze, sinema, hastane
sayısı, hava kirliliği, okur-yazar oranı, hane halkı büyüklüğü, meteorolojik veriler, Gayri Safi
Milli Hâsıla payı, hekim sayısı, suç sayısı, adam öldürme, motorlu kara taşıtı sayısı,
kentleşme oranı, göç, ithalat, ihracat, istihdam oranları, doğurganlık, kadın istihdamı, nüfus
başı tarım, üniversite öğrenci sayısı, mühendis- teknisyen sayısı gibi çok sayıda değişken ele
alınmıştır. Elde edilen veriler bilimsel yöntemlerle faktör analizi yöntemi uygulanarak, veri
setinin küçültülmesi ve böylece kentsel yaşam kalitesinin daha kolay açıklanabilmesi için
endeks oluşturulmuş ve illerin sıralaması yapılmıştır. İllerin yaşam kalitesi açısından
değerlendirilmesinde Kayseri 10’uncu sırada yer almaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir,
Kocaeli, Bursa, Antalya, Tekirdağ, Mersin ve Denizli’yi Kayseri takip etmiştir. Kayseri, daha
önce bu alanda yapılan çalışmalarda 23’üncü sırada yer alırken son yıllarda yapılan yatırımlar,
belediye çalışmaları, ticaret ve sanayi alanında yaşanan gelişmeler Kayseri’yi 13 basamak
birden yukarı taşımış ve 10’uncu sıraya yerleştirmiştir. Bu hızla gelişme ve tırmanış,
Kayseri’de il yöneticileri, müteşebbisler ve halkın, gelecekle ilgili planlama ve yatırımlarının
ne kadar isabetli olduğu şeklinde de değerlendirilebilir. Bu çalışmada, iller benzerlikleri
itibarıyla sıralınmış, İstanbul büyük bir metropol olarak tek başına bir gurup oluştururken,
Kayseri, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, İzmir ve Kocaeli gibi illerle bir
gurupta yer almıştır. Belirlenen bu sıralamada, nüfus büyüklüğü açısından daha kalabalık
kentlerin daha önde geldiği görülmektedir. Ortaya çıkan tablo, daha önce yapılan yaşam
kalitesi araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlarla da örtüşmektedir. Araştırmada sonuçlar, 14
gösterge itibarıyla sıralanmış bulunmaktadır. Kayseri, bu araştırma sonuçlarına göre, İşsizlik
oranı itibarıyla 22’inci, GSYH Payları itibarıyla 17’inci, kadın istihdamı oranına göre
52’inci, kentleşme oranına göre 9Uncu, bebek ölümleri oranına göre 43’üncü, hane halkı
sayısına göre 13’üncü, hastane yatak sayısı oranına göre 11’inci, hekim sayısına göre 12’inci,
nüfus başı tarım oranlarına göre 16’ncı, nüfus büyüklüğüne göre 16’ıncı, ithalat verilerine
göre 11’inci, sinema sayısına göre 9’uncu, suç oranlarına göre 14’üncü, taşıt sayısına göre
10’uncu sırada yer almaktadır. Araştırmada kullanılan her bir değişkin için ayrı ayrı 6 küme
oluşturulmuş, Kayseri 2 ve 3’üncü gelişmiş iller gurubunda yer almıştır. İşsizlik oranı için
Kayseri birinci derece gelişmiş iller arasında yer alırken, hekim sayısı, suç sayısı gibi
değerlendirmelerde 1, 2 ve 3’üncü gurup illerle aynı kümede yer almaktadır. Suç oranının,
sosyo-ekonomik gelişmişlik derecesinin artmasına bağlı olarak artış gösterdiği görülmektedir.
Adam öldürme ve GSYH payı gibi değişkenler için Kayseri 2,3 ve 4’üncü gurup illerle aynı
kümede yer almıştır. GSYH payı arttıkça, yaşam kalitesi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik
artmaktadır. Lise ve istihdam oranı değişkenlerinde Kayseri 1’inci gurup iller kümesinde yar
alırken, hastane yatak, taşıt, sinema ve hane halkı sayısı gibi değişkenlerde 2 ve 3’üncü

kümede yer aldığını görmekteyiz. Müze sayısı açısından yapılan değerlendirmede Kayseri,
Adana, Antalya ve Ankara gibi illerle aynı kümede yer almıştır. Müze sayısı gelişmişlik
derecesinde çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. Ve 2’inci derece sosyoekonomik gelişmişlik gurubunda yer alan iller, müze sayısı açısından yaşam kalitesi
gruplamasında en yüksek gurupla benzeştiği dikkat çekmektedir. Buradan şu sonuç
çıkartılabilir. Gelişmişlik ile yaşam kalitesi arasında bir paralellik vardır. Kayseri, 2’inci
derece gelişmiş illerden birisi olarak, gelişmişlik gösteren illerin guruplarında ya da ona yakın
guruplar içerisinde yer almaktadır. Kayseri, son 10 yıl içerisinde hızlı bir çıkış yaparak 81 il
içerisinde 10’uncu sırada yer alarak, sakinlerine, ülkenin nüfusça büyük metropollerinden
sonra en iyi yaşam koşulları sunan kentlerinden birisi olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
Kentte yaşanan hızlı gelişim, ticaret hacmi, sanayideki gelişmeler, kamu yatırımları, belediye
hizmetleri, özel sektör yatırımları, hızlı değişim ve diğer faktörler göz önüne alındığında,
Kayseri’nin, önümüzdeki yıllarda sakinlerine hızla artan bir yaşam kalitesi sunma eğiliminde
olduğu açık bir şekilde ortaya konmaktadır. Bu arada, hızlı kentleşme, nüfus artışı,
sanayileşme, çevre sorunları ve buna benzer diğer faktörlerin kent üzerindeki olumsuz etkileri
de, mutlaka göz önüne alınmalı ve olası risk planlamaları yapılmalıdır.” Kayseri Düşünce
Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer, Düşünce Okulu’nun Kayseri’nin sosyal,
ekonomik ve kültürel hayatı ile ilgili konularda çalışmalar yapmaya devam edeceğini ve
alınan sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10699.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

16 Acemi Kayakçı Ve Kaybolan Bir Kişi
Jandarma Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Kayseri’de hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yaptığı sırada yaralanan 16 acemi
kayakçı ve yolunu kaybeden bir kişi JAK timleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yapan M.B., S.Ş.,...
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Kayseri’de hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yaptığı sırada yaralanan 16 acemi
kayakçı ve yolunu kaybeden bir kişi JAK timleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yapan M.B., S.Ş., E.O., B.S., G.P., Z.K. ve E.Ç.,
E.O., M.E., H.M., F.D., D.T., M.M.T., E.A., T.K., A.M.’nin düşerek yaralandığı öğrenildi.
Yaralanan 7 kişinin JAK timleri tarafından 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye
götürülmelerinin sağlandığı bildirildi. Ayrıca Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yaptığı
sırada yolunu kaybeden A.O.’nun da JAK timleri tarafından bulunarak 112 ekiplerine teslim
edildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10700.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

4 Ayrı Kazada 2 Kişi Öldü 13 Kişi Yaralandı
Kayseri’de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı. Edinilen
bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında
S.C.’nin kullandığı otomobilin yolun kenarında yürüyen...
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Kayseri’de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı. Edinilen
bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında
S.C.’nin kullandığı otomobilin yolun kenarında yürüyen A.K.’ya çarptığı öğrenildi. Meydana
gelen kazada A.Y., A.H. ve T.Ö.’nün hafif şekilde yaralandığı, A.K.’nın ise olay yerinde
hayatını kaybettiği öğrenildi. Kocasinan ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde meydana gelen bir
diğer kazada ise, O.Ç.’nin kullandığı otomobilin A.R.K.’nın kullandığı kamyon ile çarpıştığı
bildirildi. Meydana gelen kazada sürücü O.Ç. ile yanında bulunan S.Ç. ve M.Ç.’nin
yaralandığı, S.Ç.’nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği
kaydedildi. Yeşilhisar ve Develi ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada ise toplam 8 kişi
yaralandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10701.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri Valiliği’nden 21 Kişinin
Kaybettiği Kaza İle İlgili Açıklama

Hayatını

Kayseri Valiliği 2014 yılında meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili
olarak yapılan haberler sonrasında yazılı açıklama yaptı.Kayseri Valiliği, 21 kişinin hayatını
kaybettiği açıklama ile ilgili olarak, "Kayseri...
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Kayseri Valiliği 2014 yılında meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili
olarak yapılan haberler sonrasında yazılı açıklama yaptı. Kayseri Valiliği, 21 kişinin hayatını
kaybettiği açıklama ile ilgili olarak, "Kayseri - Malatya karayolunun 117’nci kilometresinde
geçtiğimiz yıl 23.01.2014 tarihinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilerek 21
vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili kazayı yapan şirketin
avukatının iddialarına dayanılarak bazı basın yayın kuruluşlarında haberler yayınlanmıştır"
ifadesinde bulunduğu açıklamayı şu şekilde sürdürdü: "Kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi
amacıyla kazanın hemen ardından kazayla ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılmış ve detaylı
açıklamalar yapılmıştı. Adli yargılama süreci devam eden kaza ile ilgili olarak ortaya atılan
iddialardan Valiliğimizi ilgilendiren olaya müdahale ile ilgili geçen yıl yapılan basın

açıklamasının bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmüştür. “Kazanın 112 Acil Komuta
Merkezi’ne ihbar edildiği gece 02.01’den itibaren başta sağlık ekiplerimiz olmak üzere ilgili
kamu kurum ve kuruluşları personeli derhal harekete geçerek gece yarısı yağan kar ve yoğun
sis altında Kayseri’ye 117 kilometre mesafedeki olay yerine intikal, yaralıların sağlık
kurumlarına nakli ve takla atarak devrilen otobüsün enkazının kaldırılması için yoğun gayret
göstermişlerdir. Konu ile ilgili açıklamalar yapılmasına rağmen, konunun uzmanlarının
beyanları dışında, kişilerin ve özellikle kaza yapan otobüs firması yetkililerinin beyanlarına
dayanılarak yapılan açıklamalar sonucu kamuoyunda kaza ile ilgili bilgi kirliliğinin yaşandığı
değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili olmayan kişilerin yapmış olduğu açıklamalar sonucu
yanlış kanaatlerin oluşmasının önüne geçilebilmesi amacıyla hepimizi derinden üzen kaza
sonrası yapılan çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma da devam
etmekte olup kazaya sebebiyet verenler ve ihmali bulunanlar bu soruşturma sonucu ortaya
çıkacaktır. 23.01.2014 tarihinde saat 02.00 civarında Kayseri Pınarbaşı İlçesi Olukkaya
mevkiinde 34 DG 5950 plakalı Yeşil Muş Ovası Seyahat Otobüs işletmesine ait yolcu
otobüsünün şarampole yuvarlanması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında toplamda 29
vatandaşımız yaralanmış, 21 vatandaşımız (20’si olay yerinde 1’i hastanede) hayatını
kaybetmiştir. Olay yeri Pınarbaşı İlçesine 34 km, Kayseri’ye 117 km uzaklıktadır. Olayla
ilgili olarak 112 Komuta Kontrol Merkezinin kayıtlarına göre ilk çağrı saat 02.01’de gelmiş,
saat 02:03’de Pınarbaşı ekibi aranarak vaka ile ilgili bilgi verilmiş, 02.05’te ise Pınarbaşı ekibi
çıkış yapmıştır. Havanın kar yağışlı ve sisli olmasına rağmen Pınarbaşı ilçesinden yola çıkan
ilk ekip olay yerine 02.44’te varmıştır. 02:09’da Pınarbaşı’ndaki ikinci ekip çıkış yapmış ve
02.47’te olay yerine varmıştır. 02:02’de Sivas 112 aranarak olay yerine ambulans çıkartılması
istenilmiş, Sivas Gürün ASHİ’ye (Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu) ait ambulanslar sırasıyla
03:07, 03:32, 03:51 saatinde olay yerine varmışlardır. İhbarın alınmasının hemen ardından
Polis, Jandarma, İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak kazayla ilgili
bilgilendirilmiş ve derhal ekip çıkarmaları sağlanmıştır. Kayseri’den 22, Sivas’tan 3 tane
olmak üzere 25 ambulans ve 1 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) olay yerine sevk
edilmiştir. Olay yerine ulaşan ambulansların 11 tanesi Kayseri merkezden, 6 tanesi ilçelerden
(Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza), 4 tanesi il merkezindeki Özel hastanelere ait ambulans
ve 1 adet 4 sedyeli özel donanımlı ambulanstan oluşmuştur. Ekiplerin vaka veriliş ve hareket,
olay yerine varış ve olay yerinden hasta alarak ayrılış saatleri saat, dakika ve saniye olarak şu
şekildedir: Ekip Adı Vaka Veriş Hareket Varış Ayrılış Pınarbaşı 1 02:03:29 02:05:15
02:44:04 02:50:00 Pınarbaşı 2 Aynı 02:09:47 02:47:35 06:16:28 Sarız 02:08:03 02:12:55
03:27:59 06:45:00 Bünyan 02:08:30 02:14:30 03:30:06 04:15:00 Merkez 14 Nolu 02:09:10
02:11:08 03:35:54 03:59:00 Merkez 11 Nolu 02:10:16 02:10:20 03:24:22 03:38:37 Talas 1
Nolu 02:12:03 02:12:30 04:12:00 07:52:13 Merkez 13 Nolu 02:13:23 02:13:23 03:24:17
03:49:12 Merkez 10 Nolu 02:13:54 02:15:33 03:56:25 05:02:00 Merkez 2 Nolu 02:14:47
02:14:47 03:37:25 04:20:00 Merkez 12 Nolu 02:16:18 02:16:18 03:33:45 06:47:12 Merkez 6
Nolu 02:17:05 02:17:06 03:55:13 06:36:38 Merkez 5 Nolu 02:18:00 02:19:00 04:19:47
05:40:21 Özel Erciyes Hst 02:17:31 02:27:02 03:36:48 04:01:21 Özel Kızılay Hst 02:17:00
02:23:03 03:55:00 04:00:00 Özel Tekden 02:19:00 02:19:55 03:55:00 04:00:00 Özel Sevgi
Hst 02:20:19 02:20:19 03:50:00 04:07:30 Umke 02:25:27 02:28:00 04:14:00 09:46:50
Merkez 3 Nolu 02:28:51 02:28:51 03:37:27 06:15:38 Merkez 7 Nolu 02:28:40 02:28:50
03:59:24 06:59:54 Tomarza Devlet 1 02:30:00 02:33:47 03:37:17 05:34:00 Bünyan ASHİ 2
02:08:30 02:14:02 03:29:24 06:05:00 Pınarbaşı ASHİ 1 02:04:45 02:06:06 02:42:15 02:50:00
Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak Pınarbaşı Devlet hastanesine sevk edilmiş
olup, yaralıların ileri tetkik ve tedavi amacıyla 112 Ambulansları ile Kayseri il merkezindeki
kamu ve özel hastanelere sevkleri sağlanmıştır. İl Afet ve Acil durum Müdürlüğünün
kayıtlarında 23.01.2014 günü saat 02.10’da haberin alındığı, 02.13’de hareket emrinin
alındığı, 1 Kurtarma aracı ve 5 kişilik Kurtarma Ekip personeli ile birlikte saat 02.25’de

intikal için çıkış yapıldığı, saat 03.50’de olay yerine ulaştığı ve çalışmalara başladığı
anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kayıtlarında 23.01.2014 günü saat
02.19’da ihbarın alındığı, 1 Araç ve 6 personel ile saat 02.20’de çıkış yapıldığı, saat 03.50’de
olay yerine ulaşıldığı anlaşılmıştır. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında 23.01.2014
günü saat 03.06 da olay yerinde bulunan 112 görevlisi arayarak çekiciye ihtiyaç duyulduğu
bildirilmiş, saat 03.07’de çekici (Vinç) sahibine olay yeri hakkında bilgi verilerek hızlı bir
şekilde intikal etmesi söylenmiş, çekici (vinç) olay yerine hareket etmiştir. Ayrıca saat
03.29’da Gürün ilçesinden çekici sahibi ile görüşülmüş, çekici sahibi de konudan bilgisinin
olduğunu ve hemen yola çıktığını belirtmiştir. Çekici vinçlerin olay yerine gelmesiyle saat:
04.30’da kaza yapan otobüsün kaldırılarak hayatını kaybedenlerin çıkartıldığı, Cumhuriyet
Savcısının gelmesiyle de adli işlemlerin başladığı ve saat: 07.45 itibariyle cenazelerin Kayseri
Adli Tıp Kurumuna sevk işlemlerinin başlatıldığı, saat 09.30 itibariyle de sevk işleminin
bitirildiği, 20’si olay yerinde 1 ‘i de hastanede olmak üzere 21 vatandaşın hayatını kaybettiği
tespit edilmiş olup, yaralıların tedavilerine devam edilmektedir. Cenazelerin tamamı
23.01.2014 günü saat 23.00 itibariyle memleketlerine gönderilmiştir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10702.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

100. Yılında Çanakkale Ruhu
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, ’100. Yılında Çanakkale Ruhu’ konulu
konferansı veren Erciyes Üniversitesinde öğretim görevlisi tarihçi Ahmet Nedim Kilci, proje
kapsamında yaklaşık 24 bin öğrenciye konferans verdiklerini belirterek, kültür turları
çerçevesinde bin 48 öğrenciyi Çanakkale’ye göndereceklerini söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konferans hakkında bilgilere
veren Erciyes Üniversitesinde öğretim görevlisi tarihçi Ahmet Nedim Kilci, "Malumunuz bu
yıl Çanakkale Savaşının 100. yıldönümü. Bu münasebetle Kocasinan Kaymakamlığı olarak
‘Çanakkale Ruhu’ isimli bir proje hazırladık. Projemiz çerçevesinde konferanslarımızın bu yıl
11. haftasını gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar 23-24 bin öğrencimizi konferans verdik. Her
ayda yaklaşık 6 bin öğrencimize konferans veriyoruz" diye konuştu. Konferanslarının 3
Mart’ta sona ereceğini belirten Kilci, "Ardından gezilerimiz başlayacak. Kültür turları
çerçevesinde de bin 48 öğrencimizi Çanakkale’ye göndereceğiz. Mart ayının 13’ünde
başlayacak kültür turlarımız çerçevesinde gençlerimiz ilk olarak Çanakkale ruhunu
yaşayacak. Sadece bir turistik gezi gibi değil, kültürünü, imanını ve inancını Çanakkale’de
yaşayarak geri dönmüş olacak. Bu çerçevede bizlere kıymet veren Kocasinan Kaymakamımız
Ali Candan ve Kocasinan Kaymakamlığı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10703.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri’de Silahlı Saldırıya Uğrayan Memur
Hayatını Kaybetti
Kayseri’de öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan memur, kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti.Kayseri öğle saatlerinde meydana gelen olayla, ölçü ve tartı
aletleri memuru olarak çalışan A.U. (52),...
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Kayseri’de öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan memur, kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti. Kayseri öğle saatlerinde meydana gelen olayla, ölçü ve tartı
aletleri memuru olarak çalışan A.U. (52), kimliği belirsiz kişi tarafından uğradığı silahlı
saldırıda başından vurularak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılan A.U.’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte
yandan, olayın ardından kayıplara karışan zanlının arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili
soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10704.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Jandarmadan Uyuşturucuya Geçit Yok
Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 870 gram uyuşturcu madde ele
geçirildi. Edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekiplerinin içinde D. G.,
T. G., S. Ç. ve B. Ç.’nin bulunduğu otomobili durdurduğu...
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Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 870 gram uyuşturcu madde ele
geçirildi. Edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekiplerinin içinde D. G.,
T. G., S. Ç. ve B. Ç.’nin bulunduğu otomobili durdurduğu ve arama yaptığı öğrenildi. Yapılan
aramalarda otomobilin içinde 2 kilo 870 gram esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan D.G.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine
gönderildiği, diğer şüphelilerin serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10705.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Muhsin İlyas Subaşı’nın Hayatı Kitaplaştırıldı
Muhsin İlyas Subaşı’nın Hayatı Kitaplaştırıldı Şair ve Yazar Muhsin İlyas Subaşı’nın,
‘Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri’ Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından
doktora tezine konu edildi.Prof. Dr. Erdoğan Erbay’ın yönetiminde Esra Kürüm tarafından
hazırlanan tez,...
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Şair ve Yazar Muhsin İlyas Subaşı’nın, ‘Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri’ Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından doktora tezine konu edildi. Prof. Dr. Erdoğan
Erbay’ın yönetiminde Esra Kürüm tarafından hazırlanan tez, Kürüm’e edebiyat doktorluğu
unvanını kazandırırken, Muhsin İlyas Subaşı’nı da edebi şahsiyeti ve eserleriyle birlikte
biyografisini bir bütün halinde edebiyat âlemine tanıtmaya fırsat verdi. Dr. Esra Kürüm, üç
yıla yakın bir süre çalışılarak hazırladığı bu tezini daha sonra, biyografi kitabı formatına
dönüştürdü ve “Ortak Değerlerimizin Dili MUHSİN İLYAS SUBAŞI” adıyla yayınladı. Dr.
Kürüm, bu çalışmasının amacını şöyle açıklamaktadır: “Muhsin İlyas Subaşı, sanatçı ve ilim
adamının topluma dolayısıyla geleceğe ışık tutması gerektiği inancında olan son dönem
sanatçılarımızdandır. Yetiştiği sosyal ve kültürel ortamın etkilerini eserlerine yansıtan Subaşı,
modernizmin değer yargılarımızı, edebiyatımızı ve tarihe bakışımızı yozlaştırmaması için
aydının vazifeli olduğu görüşündedir. Globalizmi bir tehlike olarak gören Batılıların değer
yargıları çevresinde birleşirken Türklerin değer yargılarını birer birer unutmalarını sorun
olarak görmekte çalışmalarını bu sorunun çözümünün hizmetine vermektedir.” Bu doktora
tezine nezaret eden Prof. Dr. Erdoğan Erbay ise, Muhsin İlyas Subaşı hakkındaki görüşlerini
bu kitaba yazdığı takdim yazısında şöyle dile getirmektedir: “Muhsin İlyas Subaşı, yirminci
asrın yok edici maddî imkânlarına karşı, mana ve özü koyarak, bir ömür boyu mücadele eden
insanlardandır. Bir milletin, miras yoluyla devreden, dünya ve ahiret ölçülerini, hayırlı bir
halef sıfatı ve sadakatiyle taşımaya ahdetmiş, Hakk’ın has kulu, milletin bir ferdidir. Şiirden
romana, poetikadan şehir mo¬nografisine, kalem oynattığı her sahada, Hakk’ın ve halkın
koyduğu düsturu rehber edinmiş, hilâf-ı hakikat bir şey söylememeye itina ile bağlı
kalmıştır.” Şiir Vakti Yayınları arasında çıkan ve 400 sayfalık kitap, internet kitap satış
sitelerinde okuyucuya sunulmaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10706.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü
Ferhat Akmermer:
Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer, ’İllere göre yaşam kalitesi’
araştırma sonuçlarını açıklayarak, "Kayseri’de yaşam standardı hızla yükseliyor" dedi.Kayseri
Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer,...
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Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü
Ferhat Akmermer, ’İllere göre yaşam kalitesi’ araştırma sonuçlarını açıklayarak, "Kayseri’de
yaşam standardı hızla yükseliyor" dedi. Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat
Akmermer, ’İllere göre yaşam kalitesi’ araştırma sonuçlarını açıkladı. Gazeteciler
Cemiyeti’nde basın açıklaması düzenleyen Akmermer, araştırma sonuçlarını paylaştı.
Akmermer, "Yaşam kalitesinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar ülkemizde henüz yeni
yapılan çalışmalardır. Bu çalışmada, TUİK’in yayınladığı bir dizi nesnel gösterge veri olarak
alınmış ve değerlendirilmiştir. Bebek ölüm hızı, ilköğretim ve liselerde okul başına düşen
öğrenci sayısı, müze, sinema, hastane sayısı, hava kirliliği, okur-yazar oranı, hane halkı
büyüklüğü, meteorolojik veriler, Gayri Safi Milli Hâsıla payı, hekim sayısı, suç sayısı, adam
öldürme, motorlu kara taşıtı sayısı, kentleşme oranı, göç, ithalat, ihracat, istihdam oranları,
doğurganlık, kadın istihdamı, nüfus başı tarım, üniversite öğrenci sayısı, mühendis- teknisyen
sayısı gibi çok sayıda değişken ele alınmıştır. Elde edilen veriler bilimsel yöntemlerle faktör
analizi yöntemi uygulanarak, veri setinin küçültülmesi ve böylece kentsel yaşam kalitesinin
daha kolay açıklanabilmesi için endeks oluşturulmuş ve illerin sıralaması yapılmıştır. İllerin
yaşam kalitesi açısından değerlendirilmesinde Kayseri 10’uncu sırada yer almaktadır.
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Tekirdağ, Mersin ve Denizli’yi Kayseri
takip etmiştir. Kayseri, daha önce bu alanda yapılan çalışmalarda 23’üncü sırada yer alırken
son yıllarda yapılan yatırımlar, belediye çalışmaları, ticaret ve sanayi alanında yaşanan
gelişmeler Kayseri’yi 13 basamak birden yukarı taşımış ve 10’uncu sıraya yerleştirmiştir.
Ferhat Akmermer, "Bu hızla gelişme ve tırmanış, Kayseri’de il yöneticileri, müteşebbisler ve
halkın, gelecekle ilgili planlama ve yatırımlarının ne kadar isabetli olduğu şeklinde de
değerlendirilebilir. Bu çalışmada, iller benzerlikleri itibarıyla sıralınmış, İstanbul büyük bir
metropol olarak tek başına bir gurup oluştururken, Kayseri, Ankara, Adana, Antalya, Bursa,
Hatay, Mersin, İzmir ve Kocaeli gibi illerle bir gurupta yer almıştır. Belirlenen bu sıralamada,
nüfus büyüklüğü açısından daha kalabalık kentlerin daha önde geldiği görülmektedir. Ortaya
çıkan tablo, daha önce yapılan yaşam kalitesi araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlarla da
örtüşmektedir" diye konuştu. Akmermer, şunları kaydetti: "Araştırmada sonuçlar, 14 gösterge
itibarıyla sıralanmış bulunmaktadır. Kayseri, bu araştırma sonuçlarına göre, İşsizlik oranı
itibarıyla 22’inci, GSYH Payları itibarıyla 17’inci, kadın istihdamı oranına göre 52’inci,
kentleşme oranına göre 9Uncu, bebek ölümleri oranına göre 43’üncü, hane halkı sayısına göre
13’üncü, hastane yatak sayısı oranına göre 11’inci, hekim sayısına göre 12’inci, nüfus başı
tarım oranlarına göre 16’ncı, nüfus büyüklüğüne göre 16’ıncı, ithalat verilerine göre 11’inci,

sinema sayısına göre 9’uncu, suç oranlarına göre 14’üncü, taşıt sayısına göre 10’uncu sırada
yer almaktadır. Araştırmada kullanılan her bir değişkin için ayrı ayrı 6 küme oluşturulmuş,
Kayseri 2 ve 3’üncü gelişmiş iller gurubunda yer almıştır. İşsizlik oranı için Kayseri birinci
derece gelişmiş iller arasında yer alırken, hekim sayısı, suç sayısı gibi değerlendirmelerde 1, 2
ve 3’üncü gurup illerle aynı kümede yer almaktadır. Suç oranının, sosyo-ekonomik
gelişmişlik derecesinin artmasına bağlı olarak artış gösterdiği görülmektedir. Adam öldürme
ve GSYH payı gibi değişkenler için Kayseri 2,3 ve 4’üncü gurup illerle aynı kümede yer
almıştır. GSYH payı arttıkça, yaşam kalitesi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik artmaktadır. Lise
ve istihdam oranı değişkenlerinde Kayseri 1’inci gurup iller kümesinde yar alırken, hastane
yatak, taşıt, sinema ve hane halkı sayısı gibi değişkenlerde 2 ve 3’üncü kümede yer aldığını
görmekteyiz. Müze sayısı açısından yapılan değerlendirmede Kayseri, Adana, Antalya ve
Ankara gibi illerle aynı kümede yer almıştır. Müze sayısı gelişmişlik derecesinde çok önemli
bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. Ve 2’inci derece sosyo-ekonomik gelişmişlik
gurubunda yer alan iller, müze sayısı açısından yaşam kalitesi gruplamasında en yüksek
gurupla benzeştiği dikkat çekmektedir. Buradan şu sonuç çıkartılabilir. Gelişmişlik ile yaşam
kalitesi arasında bir paralellik vardır. Kayseri, 2’inci derece gelişmiş illerden birisi olarak,
gelişmişlik gösteren illerin guruplarında ya da ona yakın guruplar içerisinde yer almaktadır.
Kayseri, son 10 yıl içerisinde hızlı bir çıkış yaparak 81 il içerisinde 10’uncu sırada yer alarak,
sakinlerine, ülkenin nüfusça büyük metropollerinden sonra en iyi yaşam koşulları sunan
kentlerinden birisi olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Kentte yaşanan hızlı gelişim, ticaret
hacmi, sanayideki gelişmeler, kamu yatırımları, belediye hizmetleri, özel sektör yatırımları,
hızlı değişim ve diğer faktörler göz önüne alındığında, Kayseri’nin, önümüzdeki yıllarda
sakinlerine hızla artan bir yaşam kalitesi sunma eğiliminde olduğu açık bir şekilde ortaya
konmaktadır. Bu arada, hızlı kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme, çevre sorunları ve buna
benzer diğer faktörlerin kent üzerindeki olumsuz etkileri de, mutlaka göz önüne alınmalı ve
olası risk planlamaları yapılmalıdır.” Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat
Akmermer ayrıca, Düşünce Okulu’nun Kayseri’nin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı ile
ilgili konularda çalışmalar yapmaya devam edeceğini ve alınan sonuçların kamuoyu ile
paylaşılacağını sözlerini ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10707.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

1 Askerin Şehit Olduğu Kazada Otomobil
Sürücüsü Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Kayseri’de askeri ambulansın kanala düştüğü kazaya neden olan otomobilin sürücüsü olan 14
yaşındaki M.Y.Ö., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri’de
dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında,...
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Kayseri’de askeri ambulansın kanala düştüğü kazaya neden olan otomobilin sürücüsü olan 14
yaşındaki M.Y.Ö., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri’de
dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, askeri ambulans kanala uçmuş ve 1
asker şehit olurken, 7 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından kazaya neden olan 38 AZ 711
plakalı otomobil sürücüsü olan 14 yaşındaki M.Y.Ö., gözaltına alınmıştı. M.Y.Ö., geçirildiği
sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10708.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

2015 Yılının İlk İhalesi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce 1. Etap muhtelif mahallelere kanalizasyon proje yapımı ile 2.
Etap muhtelif mahallelere kanalizasyon proje yapım işi ihalelerinin açık ihale usulüne göre
gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi. İhalelerin...
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KASKİ Genel Müdürlüğü’nce 1. Etap muhtelif mahallelere kanalizasyon proje yapımı ile 2.
Etap muhtelif mahallelere kanalizasyon proje yapım işi ihalelerinin açık ihale usulüne göre
gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi. İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı
Salonu’nda yapıldığını ve KASKİ’nin resmi web sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı olarak
verildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender BATUKAN, “İhaleler yönetim kurulu
üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapıldı” dedi. Sonuçlarının
komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirmeden sonra belirleneceğini kaydeden Batukan;
İhalelere katılan firmalar ve teklifleri hakkında şunları söyledi: "1. Etap muhtelif mahallelere
kanalizasyon proje yapımı ihalesine 10 firma katıldı. Bunlardan; Özge Proje Mühendislik
294.500,00 lira, Stat Proje inş. 317.700,00 lira, Ram-Tek İnş. 329.000,00 lira, Bilgilen-san
Müh. 354.500,00 lira, Onay-su Müh. 358.000,00 lira, Tempo Müh. 388.500,00 lira, Arı -su

Müh. 430.000,00 lira, Elma İnş. 439.400,00 lira, Aydeğer Müh. 441.077,00 lira, Özbek Müh.
461.538,00 lira teklif verdi. 2. Etap muhtelif mahallelere kanalizasyon proje yapım işi
ihalesine 10 firma katıldı. Stat Proje inş.302.700,00 lira, Özge Proje Müh. 324.500,00 lira,
Elma İnş. 348.400,00 lira, Tempo Müh.348.500,00 lira, Onay-su Müh. 360.000,00 lira, Arı su Müh. 385.000,00 lira, Aydeğer Müh. 406.731,00 lira, Ram-Tek İnş. 424.900,00 lira, Özbek
Müh. İse 530.769,00 lira teklif verdi. Bilgilen-san Müh. Teminat mektubu yeterli değil.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10709.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden ’aşırı
Soğuk Hava’ Uyarısı
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Ali Özkır, Kayseri’nin Çarşamba gününden itibaren aşırı soğuk
havanın etkisi altına gireceğini söyleyerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kayseri
Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz bugün (05.01.2015 Pazartesi) sabah saatlerinden
itibaren yağışlı ve soğuk bir havanın etkisine girdi. Yozgat ve Sivas’ta kar, Kayseri, Kırşehir
ve Nevşehir’de karla karışık yağmur yüksek kesimlerinde kar şeklinde başlayan yağışlar halen
devam etmektedir. Erciyes 2200 metrede kar kalınlığı 66 santimetredir. Kayseri’de
önümüzdeki günler beklenen hava durumu: 06/01/2015 Salı günü : Yağmur ve karla karışık
yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olmak üzere kar yağışlı, rüzgar
akşam saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetlice (40-60 km/saat), gece beklenen en düşük
hava sıcaklığı:0, gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklığı:5, 07/01/2015 Çarşamba günü:
Aralıklı kar yağışlı, gece beklenen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5, gündüz beklenen
en yüksek hava sıcaklığı: sıfırın altında 3, 08/01/2015 Perşembe günü : Parçalı bulutlu, gece
beklenen en düşük hava sıcaklığı : sıfırın altında 16, gündüz beklenen en yüksek hava
sıcaklığı: sıfırın altında 10, 09/01/2015 Cuma günü: Parçalı ve az bulutlu gece ve sabah
saatlerinde yer yer sisli, gece beklenen en düşük hava sıcaklığı: sıfırın altında 18, gündüz
beklenen en yüksek hava sıcaklığı: sıfırın altında 10." ifadelerine yer verildi. Öte yandan,
Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Ali Özkır da, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Yarın
beklenen kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşabilecek soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı
zehirlenmelerine ve çarşamba akşamından itibaren görülecek aşırı soğuklara karşı
vatandaşlarımızın, ayrıca kar yağışı, tipi, buzlanma ve don sebebiyle Karayollarında
sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10710.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Bel-sin Kapalı Semt Pazar Yeri Çevresi İle
Bütünleşecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Bel-Sin
Kapalı Semt pazaryerinde yen bir çalışma yaparak çevresi ile bütünlük sağlayan çok amaçlı
ve büyük ölçekli tesis inşa edileceğini söyledi. Kayseri Mimarlar...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Bel-Sin
Kapalı Semt pazaryerinde yen bir çalışma yaparak çevresi ile bütünlük sağlayan çok amaçlı
ve büyük ölçekli tesis inşa edileceğini söyledi. Kayseri Mimarlar Odası Şubesince ortak
yürütülen bir çalışma ile Bel-Sin Semt Pazar ve Yakın Çevresi Fikir Proje Yarışması
düzenlediklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yarışma ile kapalı semt pazaryeri,
çevresindeki park, işyerleri, ticaret merkezleri ile ortak değerlendirildiğini kaydetti. Melikgazi
Belediyesi olarak kapalı semt Pazar yerlerini çok amaçlı inşa ettiklerini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi kapalı Semt Pazaryerleri haftanın bir günü Semt
Pazar yeridir. Diğer günler kapalı otopark, kapalı basketbol ve spor sahası, toplantı ve düğün
alanı, kurban kesim yeri, taziye alanıdır. Ayrıca bu pazaryerinin yanına muhtar evi, zabıta
birimi, kurs ve derslikler ile fitnes salonu bulunan alanlar oluşturulmaktadır. Bu çalışma BelSin Kapalı Semt Pazaryerinde de uygulanacaktır. Bu amaç ile Kayseri mimarlar Odası ile
ortak bir eğitim çalışması yapılarak bir proje yarışması düzenledik. Yarışmaya katılan eserler
titizlikle incelendi. Yarışmada ilk üçe giren eser ile 5 esere mansiyon verildi. Ayrıca
yarışmaya katılan tüm eserlerin yer aldığı bir eser bastırılacaktır" dedi. Yarışmaya katılan tüm
projelerin birbirinden değerli olduğunu ve katılımcılara teşekkür ettiğini bildiren Başkan
Memduh Büyükkılıç, bu çalışma ile bir meslek odası ile birlikte çalışmanın güzel bir
örneğinin sergilendiğini sözlerine ekledi. 1. Ödülü: 2 nolu proje Gökhan Ayyıldız / Ahmet
Halit Erkmen, 2. ödülü: 8 nolu proje, Mustafa Tanur / Abdülhamid İçöz alırken, 3’üncü ise
ödülü: 28 nolu proje: Vaktaş Polat / Pelin Nehir Şahin almaya hak kazandı. Yapılan Ödül
töreninde birinciye ödülü AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Sami
Kadıoğlu verdi. İkincilik ödülünü; Kayseri Mimarlar Odası Başkanı Eda Velibaşoğlu,
üçüncülük ödülünü ise Meclis Üyesi Mehmet Savruk verdi. Başkan Memduh Büyükkılıç,
birinciye 8 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 6 bin lira ödül verildiğini Mansiyonlara
ise özel ödül verildiğini ayrıca Proje Değerlendirme Kurul Üyelerine birer plaket takdim
edildiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10711.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Basın Emekçisi Kalkan Hayatını Kaybetti
Kayseri’de uzun yıllar basın sektöründe hizmet veren 65 yaşındaki Mulla Kalkan, tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kayseri’de uzun yıllar basın sektöründe çalışan 65
yaşındaki Mulla Kalkan akciğer enfeksiyonu rahatsızlığı...
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Kayseri’de uzun yıllar basın sektöründe hizmet veren 65 yaşındaki Mulla Kalkan, tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kayseri’de uzun yıllar basın sektöründe çalışan 65
yaşındaki Mulla Kalkan akciğer enfeksiyonu rahatsızlığı ile tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti. Kalkan’ın cenazesi Kayseri’de toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10712.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Yahyalı Belediyesi
Toplantısını Yaptı

2015

Yılı

İlk

Meclis

Yahyalı Belediye Meclisi 2015 yılının ilk meclis toplantısını belediye Meclis Toplantı
Salonunda yaptı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Belediye Meclis Üyelerinin
katılımı ile gerçekleşen toplantıda, 12 gündem maddesi görüşüldü....
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Yahyalı Belediye Meclisi 2015 yılının ilk meclis toplantısını belediye Meclis Toplantı
Salonunda yaptı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Belediye Meclis Üyelerinin
katılımı ile gerçekleşen toplantıda, 12 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen maddelerden,
Belediye Meclisinin 2015 yılı tatil ayı ve toplantı gününün belirlenmesi, Meclis Başkan ve
üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi, Denetim Komisyonunun oluşturulması, Boş
Kadro Değişikliğinin görüşülmesi, sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin
belirlenmesi, MFİB’ne sunulacak olan projelerin uygulanması ile ilgili temsil ve ilzam yetkisi

verilmesi, Zabıta Personelinin 2015 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi, Atıksu Arıtma
Tesisinin bulunduğu 125 ada, 23 nolu parselin KASKİ’ye devrinin yapılması maddeleri
görüşülerek karara bağlandı. 5 Yıllık İmar Programı, 347 ada, 224 nolu parselle ilgili 1/1000
ölçekli uygulama imar planı, SE Santral Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından RES
yapılması için hazırlanan,1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Ağcaşar Sulama Birliğinin
takas talebi ise görüşülmek ilgili komisyonlara gönderildi. SE Santral Elektrik Üretim San. ve
Tic. A.Ş. tarafından RES yapılması maddesi görüşülürken meclis üyelerine konu ile alakalı
bilgiler veren Başkan Esat Öztürk Yahyalı’nın bölgenin en büyük enerji üssü olma yolunda
hızla ilerlelediğini belirtti.Başkan Öztürk “ Yahyalı’ya Hes, Ges ve Res santralleri
kurulumları hızla artıyor. Bu ilçemiz için son derece sevindirici. İlçemize mevcut Rüzgar
Güllerinin yanında 24 adet daha yeni Rüzgar Gülü kurmak için bize başvuruda bulundular.
Yahyalı enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor. İnşaallah bu sayının GES’ler de de hızla
artacağını ümit ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bölgenin en büyük enerji üstlerinden biri
olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10713.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kimse Donarak Ölmedi
Kayseri Valiliği 2014 yılında meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili
olarak yapılan haberler sonrasında yazılı açıklama yaptı.
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Kayseri Valiliği 2014 yılında meydana gelen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili
olarak yapılan haberler sonrasında yazılı açıklama yaptı. Kayseri Valiliği, 21 kişinin hayatını
kaybettiği açıklama ile ilgili olarak, "Kayseri - Malatya karayolunun 117’nci kilometresinde
geçtiğimiz yıl 23.01.2014 tarihinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilerek 21
vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili kazayı yapan şirketin
avukatının iddialarına dayanılarak bazı basın yayın kuruluşlarında haberler yayınlanmıştır"
ifadesinde bulunduğu açıklamayı şu şekilde sürdürdü: "Kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi
amacıyla kazanın hemen ardından kazayla ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılmış ve detaylı
açıklamalar yapılmıştı. Adli yargılama süreci devam eden kaza ile ilgili olarak ortaya atılan
iddialardan Valiliğimizi ilgilendiren olaya müdahale ile ilgili geçen yıl yapılan basın
açıklamasının bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmüştür. “Kazanın 112 Acil Komuta
Merkezi’ne ihbar edildiği gece 02.01’den itibaren başta sağlık ekiplerimiz olmak üzere ilgili
kamu kurum ve kuruluşları personeli derhal harekete geçerek gece yarısı yağan kar ve yoğun
sis altında Kayseri’ye 117 kilometre mesafedeki olay yerine intikal, yaralıların sağlık
kurumlarına nakli ve takla atarak devrilen otobüsün enkazının kaldırılması için yoğun gayret

göstermişlerdir. Konu ile ilgili açıklamalar yapılmasına rağmen, konunun uzmanlarının
beyanları dışında, kişilerin ve özellikle kaza yapan otobüs firması yetkililerinin beyanlarına
dayanılarak yapılan açıklamalar sonucu kamuoyunda kaza ile ilgili bilgi kirliliğinin yaşandığı
değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili olmayan kişilerin yapmış olduğu açıklamalar sonucu
yanlış kanaatlerin oluşmasının önüne geçilebilmesi amacıyla hepimizi derinden üzen kaza
sonrası yapılan çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma da devam
etmekte olup kazaya sebebiyet verenler ve ihmali bulunanlar bu soruşturma sonucu ortaya
çıkacaktır. 23.01.2014 tarihinde saat 02.00 civarında Kayseri Pınarbaşı İlçesi Olukkaya
mevkiinde 34 DG 5950 plakalı Yeşil Muş Ovası Seyahat Otobüs işletmesine ait yolcu
otobüsünün şarampole yuvarlanması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında toplamda 29
vatandaşımız yaralanmış, 21 vatandaşımız (20’si olay yerinde 1’i hastanede) hayatını
kaybetmiştir. Olay yeri Pınarbaşı İlçesine 34 km, Kayseri’ye 117 km uzaklıktadır. Olayla
ilgili olarak 112 Komuta Kontrol Merkezinin kayıtlarına göre ilk çağrı saat 02.01’de gelmiş,
saat 02:03’de Pınarbaşı ekibi aranarak vaka ile ilgili bilgi verilmiş, 02.05’te ise Pınarbaşı ekibi
çıkış yapmıştır. Havanın kar yağışlı ve sisli olmasına rağmen Pınarbaşı ilçesinden yola çıkan
ilk ekip olay yerine 02.44’te varmıştır. 02:09’da Pınarbaşı’ndaki ikinci ekip çıkış yapmış ve
02.47’te olay yerine varmıştır. 02:02’de Sivas 112 aranarak olay yerine ambulans çıkartılması
istenilmiş, Sivas Gürün ASHİ’ye (Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu) ait ambulanslar sırasıyla
03:07, 03:32, 03:51 saatinde olay yerine varmışlardır. İhbarın alınmasının hemen ardından
Polis, Jandarma, İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak kazayla ilgili
bilgilendirilmiş ve derhal ekip çıkarmaları sağlanmıştır. Kayseri’den 22, Sivas’tan 3 tane
olmak üzere 25 ambulans ve 1 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) olay yerine sevk
edilmiştir. Olay yerine ulaşan ambulansların 11 tanesi Kayseri merkezden, 6 tanesi ilçelerden
(Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza), 4 tanesi il merkezindeki Özel hastanelere ait ambulans
ve 1 adet 4 sedyeli özel donanımlı ambulanstan oluşmuştur. Ekiplerin vaka veriliş ve hareket,
olay yerine varış ve olay yerinden hasta alarak ayrılış saatleri saat, dakika ve saniye olarak şu
şekildedir: Ekip Adı Vaka Veriş Hareket Varış Ayrılış Pınarbaşı 1 02:03:29 02:05:15
02:44:04 02:50:00 Pınarbaşı 2 Aynı 02:09:47 02:47:35 06:16:28 Sarız 02:08:03 02:12:55
03:27:59 06:45:00 Bünyan 02:08:30 02:14:30 03:30:06 04:15:00 Merkez 14 Nolu 02:09:10
02:11:08 03:35:54 03:59:00 Merkez 11 Nolu 02:10:16 02:10:20 03:24:22 03:38:37 Talas 1
Nolu 02:12:03 02:12:30 04:12:00 07:52:13 Merkez 13 Nolu 02:13:23 02:13:23 03:24:17
03:49:12 Merkez 10 Nolu 02:13:54 02:15:33 03:56:25 05:02:00 Merkez 2 Nolu 02:14:47
02:14:47 03:37:25 04:20:00 Merkez 12 Nolu 02:16:18 02:16:18 03:33:45 06:47:12 Merkez 6
Nolu 02:17:05 02:17:06 03:55:13 06:36:38 Merkez 5 Nolu 02:18:00 02:19:00 04:19:47
05:40:21 Özel Erciyes Hst 02:17:31 02:27:02 03:36:48 04:01:21 Özel Kızılay Hst 02:17:00
02:23:03 03:55:00 04:00:00 Özel Tekden 02:19:00 02:19:55 03:55:00 04:00:00 Özel Sevgi
Hst 02:20:19 02:20:19 03:50:00 04:07:30 Umke 02:25:27 02:28:00 04:14:00 09:46:50
Merkez 3 Nolu 02:28:51 02:28:51 03:37:27 06:15:38 Merkez 7 Nolu 02:28:40 02:28:50
03:59:24 06:59:54 Tomarza Devlet 1 02:30:00 02:33:47 03:37:17 05:34:00 Bünyan ASHİ 2
02:08:30 02:14:02 03:29:24 06:05:00 Pınarbaşı ASHİ 1 02:04:45 02:06:06 02:42:15 02:50:00
Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak Pınarbaşı Devlet hastanesine sevk edilmiş
olup, yaralıların ileri tetkik ve tedavi amacıyla 112 Ambulansları ile Kayseri il merkezindeki
kamu ve özel hastanelere sevkleri sağlanmıştır. İl Afet ve Acil durum Müdürlüğünün
kayıtlarında 23.01.2014 günü saat 02.10’da haberin alındığı, 02.13’de hareket emrinin
alındığı, 1 Kurtarma aracı ve 5 kişilik Kurtarma Ekip personeli ile birlikte saat 02.25’de
intikal için çıkış yapıldığı, saat 03.50’de olay yerine ulaştığı ve çalışmalara başladığı
anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kayıtlarında 23.01.2014 günü saat
02.19’da ihbarın alındığı, 1 Araç ve 6 personel ile saat 02.20’de çıkış yapıldığı, saat 03.50’de
olay yerine ulaşıldığı anlaşılmıştır. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında 23.01.2014
günü saat 03.06 da olay yerinde bulunan 112 görevlisi arayarak çekiciye ihtiyaç duyulduğu

bildirilmiş, saat 03.07’de çekici (Vinç) sahibine olay yeri hakkında bilgi verilerek hızlı bir
şekilde intikal etmesi söylenmiş, çekici (vinç) olay yerine hareket etmiştir. Ayrıca saat
03.29’da Gürün ilçesinden çekici sahibi ile görüşülmüş, çekici sahibi de konudan bilgisinin
olduğunu ve hemen yola çıktığını belirtmiştir. Çekici vinçlerin olay yerine gelmesiyle saat:
04.30’da kaza yapan otobüsün kaldırılarak hayatını kaybedenlerin çıkartıldığı, Cumhuriyet
Savcısının gelmesiyle de adli işlemlerin başladığı ve saat: 07.45 itibariyle cenazelerin Kayseri
Adli Tıp Kurumuna sevk işlemlerinin başlatıldığı, saat 09.30 itibariyle de sevk işleminin
bitirildiği, 20’si olay yerinde 1 ‘i de hastanede olmak üzere 21 vatandaşın hayatını kaybettiği
tespit edilmiş olup, yaralıların tedavilerine devam edilmektedir. Cenazelerin tamamı
23.01.2014 günü saat 23.00 itibariyle memleketlerine gönderilmiştir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10714.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Melikgazi’den Yine Bir İlk “Arıcılık Kursu”
Melikgazi Belediyesi Mel-mek Kursları çerçevesinde yine bir ilk’e imza atarak Arıcılık kursu
açtı. Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
düzenlenecek kurs için başvurular başladı.
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Melikgazi Belediyesi Mel-mek Kursları çerçevesinde yine bir ilk’e imza atarak Arıcılık kursu
açtı. Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
düzenlenecek kurs için başvurular başladı. Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada
gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere arı ırkları, arı biyolojisi, ana arı, polen, arı sütü, arı
zehri, bal üretimi, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri gibi konularda eğitim
verileceğini belerten Başkan Büyükkılıç, bu sayede kursiyerlerin sertifikalı birer arı
yetiştiricisi olmalarının sağlanacağını bildirdi. Arı yetiştiriciliğinin düşük maliyetli ancak
ekonomik olarak ciddi bir gelir kaynağı olduğunun ifade eden Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç, “Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat
boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli arı yetiştiricisi olmalarını
sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurs
kayıtları için son başvuru tarihinin 05 Şubat 2015 olduğunu ve ücretsiz olarak
gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi,1 adet fotoğraf ve
öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen
müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10715.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

5 Aylık Bebeğin Kalbindeki Doğuştan İki Delik
Cerrahisiz Yöntemle Kapatıldı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji bölümü doktorları başarılı bir
operasyona daha imza attı. Doğuştan kalbinin iki karıncık ve iki kulakçık arasında delik
bulunan 5 aylık bebek, ameliyatsız yöntemle tedavi edildi. Erciyes...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji bölümü doktorları başarılı bir
operasyona daha imza attı. Doğuştan kalbinin iki karıncık ve iki kulakçık arasında delik
bulunan 5 aylık bebek, ameliyatsız yöntemle tedavi edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, bu vakanın özelliğinin
iki karıncık arasındaki deliğin ameliyatsız yöntemle kapatılan en küçük yaştaki vaka olduğunu
belirtirken, dünyada da nadir vakalardan biri olabileceğini kaydetti. Doğuştan kalbinde iki
delik bulunan 5 aylık Yusuf Aydoğdu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk
kardiyologlarının gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Çocuğun kalbindeki
VSD denilen iki karıncık arasındaki delik ve ASD denilen iki kulakçık arasındaki delik
ameliyatsız yöntemle kasıktan girilerek kapatıldı. Çocuğa gerçekleştirilen ameliyatsız yöntem
hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, “Vaka bize geldiğinde 5 aydır takip edilen, gelişme
geriliği olan, hem kalbinde, hem de diğer organlarında sorun olan bir hastaydı. Hastayla ilgili
değerlendirmemizde mevcut şikâyetlerine ek olarak böbreklerinde de taşlar ortaya çıktı. Biz
öncelikli olarak bu çocuğun kalbindeki sıkıntıyı nasıl gideririz, onun arayışına girdik. Çocukta
diğer sorunlar da olunca, kalpteki delikleri nasıl kapatırız bunun tartışmasını yaptık. Ailenin
de bu konuda desteğini ve olurunu alınca kalpteki delikleri iki yöntemle kapatmamız söz
konusu idi. Biri açık ameliyat, diğeri ise kapalı yöntemle. Çocuğun kalbindeki delikleri açık
ameliyatla kapatırsak hem gelişme geriliği, hem de diğer sorunlar daha ciddi sıkıntılara neden
olabilecekti. Sonunda kalbin iki karıncık arasında bulunan VSD denilen delik ve kalbin iki
karıncık arasında bulunan ASD denilen orta boydaki deliği cerrahiye gitmeden, hibrid yöntem
desteği de almadan kasıktan girerek kapatmayı planladık. Çok riskli ve zor işlemdi. Çünkü
kalbin iki karıncık arasında bulunan VSD denilen deliği, genelde 3 yaşta sonra kapatırız.
Kalpte konum itibari ile bu delikler tehlikeli yerdedir. Büyük cesaret ve tecrübe gerektirir.
Dolayısıyla riski fazladır. Biz bu riskleri minimale indirdik. Hata olmadı. Yaş ve kilo itibari
ile şu ana kadar hibride de başvurmadan en küçük vakayı tedavi ettik. Bu da bizim
gururumuz, onurumuz. Çocuk şu an oldukça sağlıklı. İştahı yerine geldi. Hastanemizden
birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz” dedi. “Çocuğun kalbinde doğuştan mevcut bu
delikleri eğer kapatamasaydık, ileride çocuğun mevcut şikâyetleri artabilirdi, hatta hayati
tehlikeyle karşılaşabilirdi” diyen Prof. Dr. Narin, ülkemizde ve dünyada çocuklarda doğuştan
bu tür vakaların görülme sıklığının yüzde 0,5 ila yüzde 1 olduğunu, bunlar arasında en çok

görülenin VSD denilen kalpte iki karıncık arasında delik olduğunu da sözlerine ekledi.
BABAANNE ÇOK SEVİNÇLİ Küçük çocuğun babaannesi Semiha Aydoğdu ise başarılı bir
operasyonla torununu sağlığına kavuşturan doktorlara çok teşekkür ederken, “Torunumda bu
rahatsızlık doğduğundan itibaren vardı. Çocuk yemiyordu, içmiyordu. Kalbinde üfürme var
dediler. Kayseri’de götürmediğimiz doktor ve hastane kalmadı. 5 aydır gezdirdik, bir türlü
şikâyetini çözemediler. Son olarak götürdüğümüz özel hastaneden birinde doktor, bize
Erciyes Üniversitesini ve burada Prof. Dr. Nazmi Narin’i önerdi. Allah razı olsun, bizde bu
hocamıza güvendik, o da torunumu tedavi etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buradaki
bütün görevli doktorlara teşekkür ediyorum. Torunumu sağlığına kavuşturdular” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10717.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Başkan Çelik, "projelerimiz Örnek Oldu,
Takdir Edildi"
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara’da bazı bakanlıklarda sunum yaptıkları
projelerin takdir edildiğini ve örnek gösterildiğini söyledi. Kocasinan Belediye Meclisi 5393
Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Başkan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara’da bazı bakanlıklarda sunum yaptıkları
projelerin takdir edildiğini ve örnek gösterildiğini söyledi.
Kocasinan Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden
Başkan Mustafa Çelik yönetiminde toplanarak gündemindeki 20 maddeyi görüşüp karara
bağladı.
2015 yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek Meclis toplantısını açan Başkan Çelik,"100 yıl
önce Sarıkamış’ta Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan 90 bin Mehmetçiği Erciyes’in
zirvesinde anarak ruhlarına Fatiha okuduk. Yaklaşık 7 bin misafire sıcak çorba, ekmek ve tatlı
ikram ettik" dedi.
Kocasinan Belediyesi olarak imar, temizlik, park, yeşil alan, fen işleri gibi rutin hizmetleri
aksatmadan yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik," Hazırladığımız projeleri
hakkında görüşmek için Ankara’da çeşitli bakanlıklarda ziyaretlerimiz oldu. Müsteşar, genel
müdür ve daire başkanlarıyla görüştük. Çevre Bakanlığı’nda hem Ahi Evran Projesi’nin
dönüşümüyle ilgili Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ne sunum yaptık. Hem de Müsteşar
yardımcısına evsel ambalaj atıklarının dönüşümüyle ilgili hibe dosyamız vardı, onu sunduk.
Her iki proje de çok olumlu karşılandı. Hibe projesi bugüne kadar belediyelerden her zaman
çöp arabası kamyon gibi talepler gelirmiş. Bizim hazırladığımız detaylı projeyi müsteşar
yardımcısı alarak Bakan Beye doğrudan ileteceğini ve onaylanmasını isteyeceğini söyledi"
dedi.Başkan Mustafa Çelik şöyle devam etti,"Yaptığımız projelerin Ankara’da takdir görmesi

bizleri de sevindiriyor. Yine aynı bakanlıkta Ahi Evran Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgi
sunum yaptık. Kentsel dönüşüme nasıl baktığımızı, nasıl yaklaştığımızı anlattık. Olaya adaparsel bazında değil ama bütüncül olarak yaklaşıp ilçemizin Kentsel Dönüşüm Master Planını
yaptık dedik. ‘Keşke bütün belediyeler sizin gibi yapsa diyerek o sunumu benden alarak, tüm
belediyelere örnek olarak gösterelim” dediler. Yaptığımız çalışmalar hem takdir ediliyor hem
de örnek gösteriliyor. Bu da bizim açımızdan olumlu gelişme oluyor."
Sivil Havacılık Genele Müdürlüğüyle ilgili hava mania alanlarıyla ilgili sıkıntıları
görüştüklerinin altını çizen Başkan Çelik," Özellikle Erkilet Bölgesinde oturan hemşerilerimiz
bu konuyu çok iyi bilir. Tarım Bakanlığı’nda; Hayvancılık Genel Müdürlüğüyle görüştük.
Projeyi nasıl yapacağımızı anlattıktan sonra Genel Müdür projeyi doğrudan Bakan’a sunmak
istediğini söyledi. Bu projenin de düşündüğümüz şekliyle Türkiye’deki hayvancılık sektörüne
örnek olacak şekilde olduğunu söyledi. Turizm Bakanlığını ziyaret ederek hem yeni
seçtiğimiz bölgeyle ilgili Anıtlar Kurulu’nun müdahil olacağı bir konuda destek istedik, hem
de Bayramhacı ve Erciyes’i anlattık. Müsteşar Prof. Dr. Haluk Dursun’la görüşerek
Kayseri’ye davet ettik. Projeleri yerinde göstereceğiz. DSİ ve Milli Emlak Genel
Müdürlüğüyle de görüşmeler yaptık. Genel müdürlerimiz projeleri bizzat takip edeceklerini
söyledi" şeklinde meclis üyelerine Ankara Ziyareti hakkında bilgi verdi.
MHP’li Meclis Üyesi Kazım Yücel de yaptığı açıklamada Ahi Evran Projesi’ni başarılı
bulduklarını, projeyi tebrik ettiklerini belirterek," Başkan Çelik’le artık barıştık" deyince
Başkan Çelik," Biz hiç bir zaman küsmedik ki barışalım. Aynı çatı altında çalışıyoruz, küslük
mü olur" şeklinde cevap verince meclis üyelerinden yoğun alkış aldı.
Yapılan seçimde denetim kurulu üyeliklerine Selahattin Yılmaz, Mustafa Kutsal ve Ebru
Uslucan seçildi. Kocasinan Belediyesi bünyesinde estetik kurul kurulması kararlaştırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10718.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri Şeker’den 60.yılda Eğitime Büyük
Destek
Kayseri Şeker’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hizmet vermek amacıyla kurduğu
Kayseri Şeker Eğitim ve Sağlık Vakfı (KAYŞEV) tarafından burs verilen öğrenci sayısı 550
ye ulaştı. Eğitime destek amacı ile kurulan KAYŞEV, Kayseri...
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Kayseri Şeker’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hizmet vermek amacıyla kurduğu
Kayseri Şeker Eğitim ve Sağlık Vakfı (KAYŞEV) tarafından burs verilen öğrenci sayısı 550

ye ulaştı. Eğitime destek amacı ile kurulan KAYŞEV, Kayseri Şeker çiftçileri, çalışan
personel ile fabrikadan emekli olanlar yanı sıra Gazi ve Şehit çocuklarından öğrenim gören
300 öğrenciye 2013-2014 eğitim sezonunda burs verirken artan talepler üzerine 2014-2015
eğitim yılı süresince burs verdiği öğrenci sayısını 550 öğrenciye çıkardı. Aylık 150 TL olmak
üzere karşılıksız olarak verilen burs, kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin banka
hesaplarına yatırılmakta olduğu belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10719.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Erciyes’te Yollar Kapanmayacak
Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, Erciyes’te yolların 24 saat açık olduğunu
söyleyerek, “Belediye ekipleri 24 saat esasına göre nöbet tutarak hem aşağıda hem dağ
merkezinde olmak üzere 2 ekibimiz günlük sürekli teyakkuzdadır”...
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Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, Erciyes’te yolların 24 saat açık olduğunu
söyleyerek, “Belediye ekipleri 24 saat esasına göre nöbet tutarak hem aşağıda hem dağ
merkezinde olmak üzere 2 ekibimiz günlük sürekli teyakkuzdadır” dedi. Türkiye’nin önemli
kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te, yolların kapanmaması için hummalı bir çalışma
yürütülüyor. Erciyes’e ulaşımı sağlayan yollar üzerine Erciyes AŞ ve Büyükşehir Belediyesi
ekipleri 24 saat boyunca çalışırken, yolların kapanmaması için tuz yerine özel bir solisyon
kullanılıyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel
İkiler, Erciyes’e ulaşımın kolay olduğunu söyledi. İkiler, “Erciyes’imiz dünyanın en yakın
kayak merkezi olarak, biz bu sloganında patentini aldık. Şehir merkezine sadece 25 kilometre
mesafedeyiz. Avrupa’daki kayak merkezlerine baktığımız zaman havaalanından kayak
merkezine ulaşmak için insanlar çok büyük eziyetler çekiyorlar” dedi. İkiler ayrıca,
“Havalimanına 27 kilometre, şehir merkezine 25 kilometre olan kayak merkezimizin ulaşımı
geliş ve gidiş olarak çift yoldan yapılmaktadır. Belediye ekipleri de 24 saat esasına göre nöbet
tutarak hem aşağıda hem dağ merkezinde olmak üzere 2 ekibimiz günlük sürekli teyakkuzda
olup, kayak merkezine erişim olan yolları tamamen açıyorlar. Yol açım çalışmalarında
tuzlamadan ziyade özel solisyonlar kullanarak yolların buzlanmasını engelliyorlar ama bizim
tedbiri elimizden bırakmamamız lazım. Yollarımız 24 saat esasına göre açıktır. Belediyemiz
bu konuda da güzel bir hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10720.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kocasinan İlk Danışma Toplantısını Yaptı
AK Parti Kocasinan Ocak Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantı ile,
Kocasinan ilçesi 2015 yılının ilk danışma meclisi toplantısını yapmış oldu. Ak Parti il
binasında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kayseri...
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AK Parti Kocasinan Ocak Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantı ile,
Kocasinan ilçesi 2015 yılının ilk danışma meclisi toplantısını yapmış oldu. Ak Parti il
binasında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Prof Dr.
Pelin Gündeş Bakır, İsmail Tamer, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, ilçe
koordinatörleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı. Toplantının açılış
konuşmasını yapan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 11-12 Mart tarihinde tüm mahalle
başkanları ile seçim konusunda toplantı yapılacağına değinerek, "Yapılacak bu toplantıda
mahalle yönetim kurulunu oluşturacak mahalle başkanı arkadaşlarımız, kendi çalışacağı
yönetim kurullarını oluşturacaklar. Bu konuyu da bir önce çözmüş oluruz. Bu toplantıya
katıldığınız ve bu davaya gönül verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Kocasinan
belediyesi olarak vizyonumuzu yeniden belirlemiştik. Değişim de, gelişimde ve yenilikte
süreklilik diye belirlediğimiz vizyonumuz üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayseri’de,
ilk defa yapılan projelere imza atıyoruz. Önümüzdeki 10-20 ve 50 yıl sonra bile Kocasinan
belediyesi olarak, adımızdan söz ettirecek, iz bırakacak işler içinde projeler yapıyoruz."
şeklinde konuştu. Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, 2015 seçimleri için hummalı bir
çalışma içerisine girileceğini ifade ederek, "2015 seçimleri önemli bir seçim. Onun için
Durmak Yok, Yola Devam diyeceğiz. Çünkü artık karşımızda, geometrik şekiller çok fazla.
Paralel gibi, karşımıza çıkan gruplar çok fazla. Kayseri ve diğer illerde olmak üzere,
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi, temelsizde olsa, bir çatı oluşturdular.
Oluşturmaya da devam edecekler gibi görünüyor. O açıdan bizlerin daha fazla çalışması
gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Bundan önceki seçilerde olduğu gibi, 10. seçimi de
başarı ile tamamlayıp, hani o hep söylemiş olduğumuz sivil anayasa diyoruz ya, sivil
anayasayı gerçekleştirme adına. Bizim en az 330 milletvekili almamız gereken bir seçim."
dedi. Kayseri Milletvekili Prof. Dr Pelin Gündeş Bakır da, kentsel dönüşüm konusuna
değinerek, "Bizim felsefemizde kentin yoksullarının kentin dışına itildiği, kentsel dönüşüme
biz karşıyız. Kentsel dönüşüm olacaksa, muhakkak ki yerinde olması gerektiğine
savunuyoruz. Türkiye’de bütün belediyelerde de kentsel dönüşüm artık bu prensipler
çerçevesinde yürüyor. Etrafı duvarlarla çevrili siteler inşa etmiyoruz. Muhakkak surette karma
projelere yöneliyoruz. Zenginin, yoksulun ve orta hallinin bir arada olduğu projeler bunlar.
Zaten bizim medeniyetimizde de esas böyledir." ifadelerine yer verdi. Son olarak konuşan
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, 25 Ocak’ta yapılacak il başkanlığı seçimine değinerek
şunları söyledi: "İl Başkanımız zaten burada görevinin başında. Dönem içerisinde üzerine

düşen tüm görevleri başarı ile yaparak, teşkilattaki görevini erine getirdi. Kendisinin de
takdiri ile, yeniden aday olacak ve tüm milletvekilleri ve teşkilatları olarak arkasındayız. Yeni
Türkiye’nin, yeni seçilmiş ilçe başkanları da, bu misyonumuzda üzerlerine düşen görevi
layıkıyla yapacaklarına inanıyorum. Mart ayından itibaren başlayacak olan yoğun bir sürecin
içerisine girecekler. Yapılan işlerin hepsi ortada, 2014 yılında yaşadığımız bu musibetleri
taaki, başbakanımızın ameliyat olduğundan itibaren bu paralel yapı ile müşterek hareket eden,
bir avuç polisin, bir avuç adliye elemanlarının Türkiye’ye yaşattıkları ekonomik ve istikrar
sıkıntısını bu ülke inşallah bir daha yaşamayacaktır. Gezi olayları ile başlayan, arkasından
büyük müteahhitlerin tutuklanmasına, 3 tane belediye başkanının tutuklanmasını isteyecek
fezlekelerin hazırlanmasına kadar o işleri yapanlar artık bundan sonra, böyle cüretkar
davranışlarda bulunamazlar. Allah’ın izni ile bizleri kimse yıldıramaz. İçimizde fitne
çıkartmazsak, içimizdeki fitnelere müsaade etmezsek, Allah’ın izni ile 2015 seçimleri yapılan
anketlere göre, Ak Parti iktidar partisi. AK Parti 2019 ve 2023 seçimlerinde yine iktidar
partisi olacaktır. Bu nesil Ak Parti vizyonu ve misyonu ile yetişmeye devam ediyor. Bu nesil
yetiştikçe, Allah’ın izni ile bizi iktidardan kimse düşüremez. Zaten bu muhalefetten de biz çok
memnunuz. Allah onların eksikliğini de vermesin. Bahçeli ile Kılıçdaroğlu orada sürekli
dursun! Onların bu ülkeye de yapacakları bir şey yok. Kendi partileri de zaten için için
kanıyor. Kendilerine yapacakları da bir şey yok." Konuşmaların ardından teşkilat mensupları
ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10721.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Sigara Kaçakçıları
Eleverdi

Kaza

Yapınca

Yakayı

Kayseri’de, kaza ihbarına giden jandarma ekipleri, kaza yapan araçta 6 bin 870 adet kaçak
sigara ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Yedioluk Mahallesi’nde meydana
gelen olayda, jandarmaya bir aracın yolun sağ tarafına yatmış...
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Kayseri’de, kaza ihbarına giden jandarma ekipleri, kaza yapan araçta 6 bin 870 adet kaçak
sigara ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Yedioluk Mahallesi’nde meydana
gelen olayda, jandarmaya bir aracın yolun sağ tarafına yatmış bir vaziyette olduğunun ihbar
edildiği öğrenildi. Yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, bagajı açık olan aracın
içinden 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki
kişinin yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10722.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

İki Günlük Bebek Ambulans Uçakla Kayseri’ye
Getirildi
Metabolik rahatsızlığı bulunan iki günlük bebek, ambulans uçakla Malatya’dan Kayseri’ye
getirilerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Malatya’da iki gün önce doğan bir bebek,
tedavi için ambulans uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı’na...
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Metabolik rahatsızlığı bulunan iki günlük bebek, ambulans uçakla Malatya’dan Kayseri’ye
getirilerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Malatya’da iki gün önce doğan bir bebek,
tedavi için ambulans uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı’na getirildi. Sağlık ekipleri tarafından
alınan bebek, ambulans ile kuvöz içinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Hastanesi’ne kaldırıldı. Metabolik rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve 2 kilo olarak doğan
bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10723.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri'de de 4. sınıf emniyet müdürü gözaltına
alındı
Gaziantep merkezli "yasa dışı dinleme" operasyonunun 12 ili kapsadığı bildirilirken Şanlıurfa
merkezli bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında, Kayseri'de de 4. sınıf emniyet
müdürü gözaltına alındı.
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İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı dinlemelere ilişkin sürdürdüğü

soruşturma kapsamında Adıyaman, Kayseri, Afyonkarahisar, Batman, Bingöl, Hatay,
Erzurum, Karabük, Kilis, Malatya, Tunceli ve Gaziantep'te operasyon düzenledi. 20
GÖZALTI Operasyonda; aralarında şube müdürü, amir, başkomiser ve polis memurlarının
bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin; iş adamı, siyasetçi ve kamu görevlilerini yasa
dışı dinledikleri iddia edildi. Bu arada 2 kişinin arandığı kaydedildi. Erzurum Erzurum
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
düzenlediği operasyonda, bir komiser ve bir polis memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin,
emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderildiği belirtildi. Afyonkarahisar
Operasyonda, Dinar İlçe Emniyet Müdürülüğünde görevli emniyet amiri A.Y. ile Kocatepe
Polis Merkezi Amirliğinde görevli emniyet amiri A.Ö. gözaltına alındı. Kayseri-Tunceli ve
Malatya Operasyon kapsamında, Kayseri'de bir 4. sınıf emniyet müdürü ile Tunceli ve
Malatya'da birer polis memuru gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli paralel yapı operasyonu
Şanlıurfa'da 2007 ile 2014 yılları arasında İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan
polislerin, usulsüz evrak düzenleyerek farklı isimlerle IMEI numaraları üzerinden siyaset, iş
ve spor camiasından isimleri yasa dışı dinlediği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa merkezli Ankara, Erzincan, Eskişehir, Tekirdağ,
Konya, Adana, Bayburt, Gaziantep ve Sivas'ta yapılan operasyonda Operasyonda; aralarında
şube müdürü, amir, başkomiser ve polis memurlarının bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10724.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Tiyatro Festivaline Büyük İlgi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek
olan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali’ne büyük ilgi gösterildi. Bu yılki festivale
katılmak için yurt içi ve yurt dışından 37 okul...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek
olan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali’ne büyük ilgi gösterildi. Bu yılki festivale
katılmak için yurt içi ve yurt dışından 37 okul başvuruda bulundu. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nin Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali 9 yıldır Kayseri’de tiyatro rüzgarı
estiriyor. Festivale 9 yıl boyunca 250 okul katıldı ve sahnelenen oyunlarda 5 bine yakın
öğrenci rol aldı. Bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişinin izlediği Uluslararası Liselerarası
Tiyatro Festivali’nin 10’uncusuna Kayseri ve Kayseri dışından okullar büyük ilgi gösterdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, liselerin
katıldığı uluslararası platformdaki ilk ve tek tiyatro festivaline bu yıl geçen yıllardan çok daha
fazla okulun katılacağını belirtti. Geçen yıl festivale 25 okulun katıldığını hatırlatan Durukan,
"Bu yıl Kayseri’nin yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya ve

Rize’den; yurtdışından ise Macaristan Fransa ve Almanya’dan toplam 37 okulumuz
Kayseri’de sahneye çıkacak. Katılacak okulların başvurularını aldık. Mart ayının sonunda
tiyatro festivalimizin jürisi oyunları son bir kez daha değerlendirecek ve festivale katılacak
okulları belirleyecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi kültür-sanat
platformunda buluşturmak ve amatörce tiyatro ile uğraşan gençlerimize katkı sağlamak için
büyük bir gayret içindeyiz. Şimdiden Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz uluslararası tiyatro
festivalimizin hem Kayseri’ye hem de tiyatro camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"
dedi. KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ HIZ KESMİYOR Öte yandan Büyükşehir
Belediyesi’nin Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 9 Ocak Cuma
günü Ünlü Sanatçı Ayhan Aşan kültür-sanat etkinliklerine katılmak üzere Kayseri’ye gelecek.
Ünlü Sanatçı saat 19.30’da Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde bir konser
verecek. Ayrıca 10 Ocak Cumartesi günü Şehir Tiyatrosu’nda büyükler için "Omuzumdaki
Melek" adlı oyun, 11 Ocak Pazar günü ise yine Şehir Tiyatrosu’nda çocuklar için "Balıklar
Firarda" adlı oyun sahnelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10725.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Agü
Spor
Deplasmanda

Euroleague’de

Zorlu

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Euroleague B Grubu’nda
ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe’ye konuk oluyor.Grup mücadelesinde ilk yarıyı 3
galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada tamamlayan AGÜ Spor, karşılaşmayı...
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Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Euroleague B Grubu’nda
ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Grup mücadelesinde ilk yarıyı 3
galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada tamamlayan AGÜ Spor, karşılaşmayı kazanarak hem ilk
yarıda evinde yenildiği Fenerbahçe’den rövanşı almayı hem de ilk 4 için iddiasını sürdürmeyi
amaçlıyor. Son iki karşılaşmada Rusya’da Orenburg’u, sahasında da Brno’yu yenerek moral
kazanan Kayseri ekibi kadrosunu ABD’li Whalen ve Hırvat Mazic transferiyle güçlendirdi.
Fenerbahçe-AGÜ Spor karşılaşması 7 Ocak Çarşamba akşamı İstanbul’da Metro Enerji Spor
Salonu’nda oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10726.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Başkan Çelik’ten Milletvekillerine Brifing
Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar karayel ve İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik’i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Ak Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden ve İlçe Başkanı Muammer Kılıç’ın...
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Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar karayel ve İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı
Mustafa Çelik’i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ak Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden ve İlçe Başkanı Muammer Kılıç’ın da katıldığı konuk heyete yapılan çalışmalar,
gelecek dönem yapılması düşünülen projelerle ilgili olarak Başkan Çelik bir brifing verdi. Bu
projeler arasında yer alan Orta Yol, Semt Konakları ve Kadın Gelişim Merkezleri’nin
Kocasinan için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çelik, “Önemli olan vizyonumuz
doğrultusunda; değişimde, gelişimde ve yenilikte sürekliliği sağlamak” dedi. Göreve
geldikleri günden bu yana hep yeni ve farklı işler yapmak adına var güçleriyle çalıştıklarını
vurgulayan Başkan Çelik; “Hep yeni, farklı, değişik işler yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan en
önemlisi de yaptığımız işleri anlatmak olduğunu düşünüyoruz. Onun için de Kayseri
ziyaretinizde boş vakit buldukça yaptığımız işleri sizlere anlatalım istiyoruz. Sizler için
hazırladığımız brifingle tavsiyelerinizi ve görüşlerinizi alacağız. Hem bugüne kadar
yaptığımız çalışmalar hem de bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin desteklerinizi
talep edeceğiz. Sizin nezdinizde tüm vekillerimize teşekkür ediyorum. Ankara’da ne zaman
hangi işimiz olsa kucaklarını açıp koşuyorlar. Adeta bizim birer temsilcimiz gibi bütün
bakanlıklardaki işimizi de hallediyorsunuz. Bunun için de sizlere özellikle teşekkür etmek
istiyorum” diye konuştu. Milletvekili Yaşar Karayel yapılan çalışmalardan övgüyle bahsedip
diğer belediyeler için de örnek teşkil etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Kocasinan geçmişten
itibaren şehrimizin ana merkezlerinden 2 büyük ilçemizden birisi durumunda. Sayın
Başkanımız, Bekir Başkanımızın 20 yıllık mirasını devralmış oldu. İnşallah bu mirasın
üzerine yenilikler katarak, şehrimizin marka şehir olmasına katkı sağlayacak. Özellikle
kentsel dönüşüm ve yeni yol programlamaları şehrimizin çehresini değiştirecektir. Bütün
belediye başkanlarımız seçime kadar tasarladıkları güzel işlerin bir kısmını hayata
geçirebilirlerse bizler için de çok memnuniyet verici olur. Hem şehrimiz hem siyaset
kazanmış olur. Kocasinan kazanmış olur. Tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz” dedi. Milletvekili
İsmail Tamer de konuşmasında, “Yapmış olduğunuz projeleri başından beri biliyordum.
Başkan olduğunuz dönemden bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmaları takdirle
karşılıyoruz. Hep yenilikleri getiren yeni projelere imza atan, şehrin yapısını değiştirecek
güzel projeleriniz var. Köylerimize yapmış olduğunuz muhtar evlerimizle beraber Orta Yol,
Kentsel Dönüşüm gibi projeleriniz farklılıklar olmuş, sizi tebrik ediyorum. Bekir Abi’nin
yapmış olduğu güzelliklere sizin de tuğlalarla çıkmanız özellikle Kocasinan’a farklı bir çehre
kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10727.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Melikgazi Belediyesin’den ‘kalite Eğitimi’
Melikgazi Belediyesi personeline, 2015 yılı teknik destek programı kapsamında "Kamu
Hizmetinde Markalaşma" isimli proje ile aldığı destekle TSE ISO 9001 eğitimi veriliyor.
Melikgazi Belediyesi TSE EN ISO 9001:2008 kalite sertifikasını ilk olarak,...
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Melikgazi Belediyesi personeline, 2015 yılı teknik destek programı kapsamında "Kamu
Hizmetinde Markalaşma" isimli proje ile aldığı destekle TSE ISO 9001 eğitimi veriliyor.
Melikgazi Belediyesi TSE EN ISO 9001:2008 kalite sertifikasını ilk olarak, 2008 yılında
almaya hak kazandı belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Üç yıl geçerlilik süresi olan
belgelerin 2015 yılında yapılan belge yenileme gözetim tetkikinden sonra tekrar yenilenmeye
hakkı kazandığını kaydetti. TSE Belgesinin Melikgazi Belediyesinin hizmetlerinin TSE ISO
standartlarında, yani uluslararası standartlarda belirtilen kriterlere göre yapıldığı anlamını
taşımaktadır diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Hak etmiş
olduğumuz belgenin devamlılığının sağlanması, hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve
sunmuş olduğumuz hizmetlerin daima vatandaş lehine iyileştirilebilmesi için bu eğitim çok
önemli. Yapılan eğitim geniş kapsamlı olup toplam 7 (yedi) gün sürecek" dedi. TSE ISO 9001
ile ilgili bilinmesi gereken her şeyin öğretilebilecek kapsamda hazırlanan bu eğitimin
konularının kalite yönetim sistemi temel eğitimi, dokümantasyon eğitimi, proses (süreç)
eğitimi ve iç tetkik eğitiminden oluştuğu ifade eden Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimin 9 Ocak
2015 gününe kadar devam edeceği sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10728.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Bedelli Askerlik için 60 bin başvuru
Bedelli askerlik uygulamasından şu ana kadar yararlanan 60 bin kişi, devlet kasasına 1 milyar
lira getirdi.
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Başbakan Davutoğlu'nun bedelli müjdesi vermesinin ardından yasalaşan ve yaşı tutanların
askerlik şubelerine akın ettiği bedelli askerlik uygulaması son sürat devam ediyor. 60 BİN
KİŞİ YARARLANDI Galatasaray'ın yıldızları Selçuk İnan, Burak Yılmaz gibi isimlerin yanı
sıra Kıvanç Tatlıtuğgibi ünlülerin de faydalandığı bedelli askerlikten şu ana kadar 60 bin kişi
yararlandı. 1 MİLYAR LİRAYI AŞTI Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın bildirdiğine
göre bedelliden yararlanan 60 bin kişi, kişi başı 18 bin liradan devlet kasasına 1 milyar lirayı
aşkın para getirdi. Buna göre şu ana kadar hazineye giren para tam olarak 1 milyar 80 milyon
lira..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10729.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden
Memur, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri’de dün öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ölçü ve tartı
aletleri memuru, son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri’de dün öğle saatlerinde meydana gelen
olayda Melikgazi Belediyesi’nde ölçü ve...
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Kayseri’de dün öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ölçü ve tartı
aletleri memuru, son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri’de dün öğle saatlerinde meydana gelen

olayda Melikgazi Belediyesi’nde ölçü ve tartı aletleri memuru olarak çalışan Ahmet Urş (52)
silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan Ahmet Urs, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ahmet Urş’un
cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Argıncık
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Urs’un yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10730.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Suriye’de Başına Şarapnel Parçası İsabet
Eden Şahıs, Kayseri’de Hayatını Kaybetti
Suriye’de başına şarapnel parçası isabet ettikten sonra tedavi edilmek üzere Kayseri’ye
getirilen Suriyeli 1 kişi, hayatını kaybetti. Suriye’de 4 yıldır devam eden iç savaşta başına
isabet ettikten sonra ağır yaralanan ve ailesi ile...
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Suriye’de başına şarapnel parçası isabet ettikten sonra tedavi edilmek üzere Kayseri’ye
getirilen Suriyeli 1 kişi, hayatını kaybetti. Suriye’de 4 yıldır devam eden iç savaşta başına
isabet ettikten sonra ağır yaralanan ve ailesi ile birlikte geldiği Kayseri’de tedavi altına alınan
Mohammed Malleyi, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Malleyi, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İldem
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10731.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri-sivas Devlet Yolunun 8. Km’de
Belediye Meclis Kararı İle Yol Ve Geçiş Yolu
İle Kavşak Düzenlemesi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güvenli, seri ve akışkan ulaşıma büyük önem
verdiklerini ve bu amaç ile Gesi Yeşilyurt Mahallesinde yer alan devlet yolunda bir dizi
çalışma yapılacağını bildirdi.5 Ocak 2015 tarihli toplantısının...
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Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güvenli, seri ve akışkan ulaşıma büyük önem verdiklerini ve

bu amaç ile Gesi Yeşilyurt Mahallesinde yer alan devlet yolunda bir dizi çalışma yapılacağını
bildirdi. 5 Ocak 2015 tarihli toplantısının 28 maddesine istinaden Kayseri-Sivas Devlet
Yolunun 8. km’de yolun Yeşilyurt Mahallesinde yer alan alanda trafik akışının zorlaştığını
hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meclisinin 5 Ocak 2015
tarihli toplantısının 28 maddesine istinaden bu alanda imar planında değişiklik yapılarak
uluslar arası trafik kurallarına göre yeniden düzenlendiğini kaydetti. Yeşilyurt Kavşağının
kuzeybatı yönüne kaydırılarak yeniden planlanması ile yolun yeniden şekillendirileceğini
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Melikgazi
Belediyesinin öncelikleri arasında ulaşım çok önemlidir. Çünkü bireye hizmet götürmenin ilk
şartı güvenli, seri ve akışkan bir ulaşım ağıdır. Bu neden ile imar planlarında yer lan yolları
açıyor, bu neden ile şehir içerisinde alternatif yollara büyük önem veriyoruz. Bu çalışma ile
hem güvenli bir ulaşım sağlarken diğer taraftan planlı gelişime ve yapılaşmaya da öncülük
ediyoruz. Şehirlerarası yol statüsünde olan Sivas Devlet yolunda trafik akışının daha güvenli
ve seri olması açısından Gesi Yeşilyurt Mahallesi içerisinde yer alan ve Kayseri -Sivas
yolunun 8. km’de bulunan alanda kavşak, yol düzenleme ve ara yol alanları yapılacaktır.
Öncelikle bu çalışma için imar planında değişiklik yapılarak düzenlemenin yapılmasına
imkan tanınmıştır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10732.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Teknik Direktör Mustafa Uğur’un Acı
Günü
Teknik Direktör Mustafa Uğur’un hayatını kaybeden 93 yaşındaki anneannesi Hacıkadın
Yiğit, toprağa verildi. Teknik direktör Mustafa Uğur’un hayatını kaybeden 93 yaşındaki
anneannesi Hacıkadın Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı. Öğle...
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Teknik Direktör Mustafa Uğur’un hayatını kaybeden 93 yaşındaki anneannesi Hacıkadın
Yiğit, toprağa verildi. Teknik direktör Mustafa Uğur’un hayatını kaybeden 93 yaşındaki
anneannesi Hacıkadın Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip Hunat
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıkadın Yiğit’in cenazesi Bünyan’ın
Burhaniye İlçesi’nde toprağa verildi. Öte yandan, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Ziya
Eren’de
cenazeye
çelenk
gönderdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10733.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

İlçeler Şantiyeye Dönecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçelere yapılacak yatırımlarla ilgili proje
safhasının tamamlandığını ve ihalelerin başladığını söyledi. Bazı projelerin temellerinin
atıldığını ifade eden Başkan Özhaseki, baharla...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçelere yapılacak yatırımlarla ilgili proje
safhasının tamamlandığını ve ihalelerin başladığını söyledi. Bazı projelerin temellerinin
atıldığını ifade eden Başkan Özhaseki, baharla birlikte tüm ilçelerde yoğun bir çalışmanın
başlayacağını belirtti. Develi ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları Büyükşehir Belediye

Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Develi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah
Ganioğlu ve mahalle muhtarlarını dinleyen Başkan Özhaseki, ilçelere yapılacak yatırımlara
ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm ilçelerde su işinden başlanarak, kanal, arıtma, yol ve üst
yapı ile ilgili uzun bir çalışma yaptıklarını ve ortaya bir program çıktığını dile getiren Başkan
Özhaseki, "Baharla birlikte temel atmalar başlayacak. Develi’de içme suyu sıkıntısı vardı.
Daha çok köylerde ve Yeşilhisar’a kadar uzanan hatta yaşanan su sıkıntısı çözüldü. Bu proje
eskiden yapılmış bir ihaleydi; ama Yeni Büyükşehir Yasası çıkınca trilyonlarca lira bedeli biz
üstlendik. Şimdi bu proje tamamlandı. Kanalda birkaç yerde sıkıntı var. Ayrıca Develi’de
daha önce yapılan arıtma tesisi çalışmamış. Yeniden ihale kararı alındı ve ihaleyi yaptık.
Bunun yanı sıra beldelerimizde ve büyük köylerimizde su ihaleleri yapıldı. Kanal problemleri
ihale edilecek. Yollardaki asfaltlamalar, Develi içindeki kadınlar ve gençlik merkezi yapımı,
park yapımı, Aksu tarafında mesire alanı yapımıyla ilgili projeler tamamlandı. Bir kısmının
ihalesi de yapıldı. Mart, Nisan gibi birçok iş başlar" dedi. Erciyes projesinden de bahseden
Başkan Mehmet Özhaseki, Develi ilçesinin Erciyes projesinin bir parçası olduğunu söyledi.
Birkaç sene içinde Erciyes’teki bütün tesisler bittiğinde Develi’nin sokaklarında birçok turiste
rastlanacağını ifade eden Özhaseki, "Develi’de turiste uygun satış yerleri oluşacak ve
kalkınma sağlanacak. İnşallah bu proje hem Kayseri’ye hem Develi’ye çok faydalı olacak.
Doğalgaz konusunda Hisarcık bölgesindeki hat bağlandı. Doğalgaz şirketi Tekir bölgesine
birkaç yüz metre kalıncaya kadar hattı getirdi; ancak olumsuz hava şartları nedeniyle kaynak
tutmayınca çalışılamadı. İnşallah gelecek sene tamamlanır" diye konuştu. Sadece Develi’de
değil tüm ilçelerde sorunların tespit edildiğini ve bu sorunların giderilmesi için çalışmaların
başladığını vurgulayan Başkan Özhaseki, "Aslında canımız tez. Akşamdan sabaha tüm işler
olsun istiyorum; ama bu işler projesiz programsız olmuyor. Sadece bu yıl Develi için
yapacağımız işlere harcayacağımız para 35 milyon lira civarında. İnşallah önümüzdeki
yıllarda Büyükşehir ile beraber olmanın çok faydasını görürüz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10734.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayserispor'un Yeni Başkanı Bekir Yıldız
Kayserispor 24 Ocak'ta genel kurul kararı aldı 24 Ocakta yapılacak genel kurulda Bekir
Yıldız kulüp başkanlığına tek liste ile girecek. Yıldızın listesi 20+1 olması bekleniyor.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10735.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kar Temizleme Ve Tuzlama Ekipleri Hazır
Kıta
Yurdun bir çok bölgesinde etkili olan kar yağışının ilimizde de akşam saatlerinde başladığını
belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak
yoğun kar ve buzlanmaya karşın hazır olduklarını...
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Yurdun bir çok bölgesinde etkili olan kar yağışının ilimizde de akşam saatlerinde başladığını
belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak
yoğun kar ve buzlanmaya karşın hazır olduklarını söyledi. Okul ve belediye otobüs
güzergahları ile eğimli yollar Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ulaşımı da olumsuz
etkileyeceğini ancak Melikgazi ekiplerinin hazır kıta olarak görevlerinin başında beklediğini
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, özellikle Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi
Battalgazi, Tavlusun, Turan, Erciyes ve Hisarcık Yolunda greyder ile tuz serpme araçları
bulundururken, tuzlama ekipleri de hazır olduğunu kaydetti. Kar ile mücadele ekiplerinin
özellikle okul ile belediye otobüs güzergâhları ile eğimli yollarda hem temizleme hem de
buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına hazır olduğunu bildiren Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç ‘ Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile
Kasım ayında planlama yapıldı. Bölge planlama kapsamında çalışma programına hazırlandı.
Belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiralama ile hizmetin daha seri ve
verimli olması için çalışıyoruz. Daha önce organize ve koordine edilen ekipler vardiya usulü
çalışma yapacaklardır. Özellikle ana cadde ve bulvarlar da, Battalgazi, Erciyes, Asım Köksal,
Konaklar caddeleri, Gesi Yolu, Kıranardı Yolu, Turan, Subaşı yolları gibi eğimli yollarda
tuzlama çalışmaları önem arz etmektedir. ‘ dedi. Kaldırım kenarlarına rastgele park edilen
araçlar Kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olduğu, bugün ve yarın da devam
edeceği hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıda da
bulunmayı da ihmal etmedi ve özellikle kaldırım kenarlarına rastgele park edilen araçların kar
temizleme çalışmalarına engel olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10736.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri’de Meteorolojinin Hava Tahminleri
Tuttu
Kayseri’de yağmaya başlayan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Meteoroloji
Müdürlüğünün karla karışık yağmur yağacağı yönündeki tahminleri tuttu.Sabah erken
saatlerde yağmaya başlayan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı....

06 Ocak 2015 Salı 15:31
Kayseri’de yağmaya başlayan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Meteoroloji
Müdürlüğünün karla karışık yağmur yağacağı yönündeki tahminleri tuttu. Sabah erken
saatlerde yağmaya başlayan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Yoğun yağan kar
hayatı olumsuz yönde etkiledi. Soğuk havaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolda
yürümekte zorluk çekerkti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün hava durumu tahminleri şu
şekilde yer aldı; 06/01/2015 Salı günü : Yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam
saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olmak üzere kar yağışlı, rüzgar akşam saatlerine
kadar güneyli yönlerden kuvvetlice (40-60 km/saat), gece beklenen en düşük hava sıcaklığı:0,
gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklığı:5, 07/01/2015 Çarşamba günü: Aralıklı kar yağışlı,
gece beklenen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5, gündüz beklenen en yüksek hava
sıcaklığı: sıfırın altında 3, 08/01/2015 Perşembe günü : Parçalı bulutlu, gece beklenen en
düşük hava sıcaklığı: sıfırın altında 16, gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklığı: sıfırın
altında 10, 09/01/2015 Cuma günü: Parçalı ve az bulutlu gece ve sabah saatlerinde yer yer
sisli, gece beklenen en düşük hava sıcaklığı: sıfırın altında 18, gündüz beklenen en yüksek
hava sıcaklığı: sıfırın altında 10
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10737.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Sarız’da Okullar 2 Gün Tatil Edildi
Kayseri’nin Sarız İlçesi’nde yoğun kar yağışından dolayı okullar 2 gün tatil edildi.Kayseri’de
2 gündür aralıklarla devam eden kar, bugün öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde de
etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı ile beraber...

06 Ocak 2015 Salı 16:26

Kayseri’nin Sarız İlçesi’nde yoğun kar yağışından dolayı okullar 2 gün tatil edildi. Kayseri’de
2 gündür aralıklarla devam eden kar, bugün öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde de
etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı ile beraber Sarız ilçesinde okulların 2 gün tatil edildiği
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10738.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015
Pınarbaşı Ve Sarız’da 100 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kayseri’de etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı ve Sarız ilçesine bağlı 100
köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye...

06 Ocak 2015 Salı 16:39
Kayseri’de etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı ve Sarız ilçesine bağlı 100
köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren kar temizleme ve
yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Ancak öğleden sonra etkili olan tipi
nedeniyle açılan yolların tekrar kapandığı, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde 100 köy yolunun
ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10739.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Bünyan’da Okullar Bir Gün Tatil Edildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle Bünyan ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Kayseri’de etkisini
hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle Bünyan ilçesinde de okulların bir gün tatil edildiği
duyuruldu.

06 Ocak 2015 Salı 17:07
Yoğun kar yağışı nedeniyle Bünyan ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Kayseri’de etkisini
hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle Bünyan ilçesinde de okulların bir gün tatil edildiği
duyuruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10740.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Başkan Çelik: “işbirliğinin Bereketi Var“
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, altyapı kuruluşlarıyla yapılan işbirliğinin ve
koordinasyonun büyük bereketi olduğunu söyledi.2015 yılı çalışmaları için işbirliği
görüşmelerinde bulunmak üzere altyapı kuruluşlarını...

06 Ocak 2015 Salı 17:14

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, altyapı kuruluşlarıyla yapılan işbirliğinin ve
koordinasyonun büyük bereketi olduğunu söyledi. 2015 yılı çalışmaları için işbirliği
görüşmelerinde bulunmak üzere altyapı kuruluşlarını ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik,
KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy, Türk Telekom İl Müdürü Muhammed Katmer,
Kaski Genel Müdürü Ender Batukan ve Kaygaz Genel Müdürü Hasan Yasin Bora’yı
makamlarında ziyaret etti. İlk olarak KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy’u ziyaret eden
Başkan Çelik, Kayseri’deki tüm altyapı kuruluşlarıyla bir dizi görüşmeler yapmak
istediklerini belirterek, "Önümüzdeki yıl yapacağımız altyapı çalışmalarında birlikte, planlı
olarak çalışacağız. Alt ve üst yapıda koordinasyonun, planlamanın ve işbirliğinin önemini
biliyoruz. Bir projenin başlangıcı ve uygulamadaki uyumu iyi olursa bereket olur, maliyeti de
azalır. Geçtiğimiz sene bu şekilde iyi bir çalışma örneği ortaya koyduk. Uyum içerisinde
çalışmanın bereketine inanan bir belediyeyiz. Bu sene mevcut eskiye dayalı enerji hatlarının
yer altına alınması ve yeni imara açacağımız alanlarla ilgili sizi bir hayli yoracağız" dedi.
Başkan Çelik’e ’Hızlı ve etkin çalışmalarınızın devamını temenni ediyorum’ diyerek
konuşmasına başlayan Hidayet Atasoy, "Kocasinan’a geldiğiniz günden beri bizi baya
yormaya başladınız. Biz de bu bölgelere sizin çalışmalarınızla birlikte hızlı girdik. Hatta
bizim yatırım programımızı revize etmeyi gerektirecek kadar. Tebrik ediyor, çalışmalarınızın,
başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. Telekom İl Müdürü Muhammed Katmer’e
2015 yılı içerisinde yapılacak altyapı çalışmalarını planladıklarını anlatan Başkan Çelik,"
Ancak tabi ki işbirliği ve uyum içerisinde diğer kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte
yürütülmesi gereken işlerimiz de var. Bunun için altyapı kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Zaten
Kayseri belediyeciliğinde geleneksel hale gelmiş bir uyum süreci var. Bu uyumun getirdiği
bereketi de hep birlikte görüyoruz. Hem planlama, hem inşaat hem de uygulama sürecinde bu
uyumdan dolayı planlamanın bereketi yıl içerisinde ve daha sonraki on yıllar boyunca
hissediliyor. Bu sene Kocasinan’la ilgili sizden biraz daha fazla gayret istiyoruz. Sizi biraz
daha fazla yoracağız. İnşallah birlikte çalışarak Kocasinan’da altyapı konusunda çok daha iyi
işler yapacağımıza gönülden inanıyor, bu konuda desteğinizi bekliyorum" şeklinde konuştu
Muhammed Katmer de, "İşbirliğiyle yapılan imalatların tekrar bozularak milli servete zarar
vermeden yönetilmesi için hassasiyet göstererek, bizim daha duyarlı hale gelmemiz için
sergilediğiniz işbirliğine teşekkür ediyorum. İnşallah bu işbirliği modelini daha da geliştirip,
yapılacak yatırımların tek noktadan ve tek elden yürütülmesi yönünde imkanlarımızı seferber
edeceğimize söz veriyor, bu duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde görüşlerini

dile getirdi. KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan’a 2015 yılında müşterek yapılacak işlerin
planlanması konusunda desteğini istemeye geldiğinin altını çizen Başkan Çelik, "Her iki
kurumun da teknik birimleri koordineli bir şekilde iyi bir planlama yapıyor. 2015 yılında sizi
biraz fazlaca yoracağız. Planlı ve koordineli çalışmanın bereketine inanan bir belediyeyiz. Bu
durum zaten Kayseri belediyeciliğinde bir kültür haline geldi. Bu kültürün devamı olarak bu
sene de birlikte çalışarak cadde ve sokakları yenileyelim istiyoruz" diye konuştu. Ender
Batukan da, Kayseri’nin genelinde işbirliğinin kesintisiz devam ettiğine dikkat çekerek,
"Bugüne kadar Kocasinan Belediyesi her zaman bize yardımcı oldu, destek oldu. Sadece
bizim altyapıyı yenilememiz yetmiyor üst yapının da yenilenmesi gerekiyor. Burada
Kocasinan Belediyemiz her zaman öncü oldu. Desteğimizi devam ettirdik, altyapımızı
yeniledik. Belediyemiz de hemen üstyapıyı yaptı. İnşallah önümüzdeki sene de bu işbirliği
devam edecek. Siz hem bizlere hem de diğer belediyelere öncü oluyorsunuz. Bundan dolayı
da teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde görüşlerini belirtti. KAYGAZ Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora’ya doğalgazın Kayseri’ye renk kattığını, hayatı kolaylaştırdığını söyleyen Başkan
Çelik," Kayseri doğalgazın nimetlerinden yararlanıyor. Şehrin yöneticileri olarak; özellikle
hava kirliliğinin azalması konusundaki katkısı başta olmak üzere, sağladığı kolaylıklardan
herkesin yararlanmasını, daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu konu da Kaygaz’la
sağladığımız uyum ve işbirliğini sürdüreceğiz" dedi. Hasan Yasir Bora da konuşmasında,"
Kocasinan’la sağlanan işbirliği ve uyum sayesinde çok verimli çalışmalar yaptık. Bu işbirliği
ve uyum 2015 yılında da devam edecek. Bu işbirliği ve uyumun bereketinden yararlanmayı
arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h1071.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kendileri Küçük Davaları Büyük
Soğuk havaya aldırmadan cadde ve sokaklarda ekmek kavgası veren çocuklar görenlerin
yüreğini dağlıyor.

06 Ocak 2015 Salı 17:48

Suriye’de ki iç savaştan kaçarak ailesi ile birlikte Kayseri’ye gelen Halepli S.G dondurucu soğuk hava
ve yağan kara aldırmadan ekmek parası için verdiği mücadele ile görenleri duygulandırdı.

Zalim Esed’in zulmünden kaçarak ülkemize sığınan 2,5 milyon mazlumdan sadece birisi olan
9 yaşındaki S.G. 8 kişilik ailesine bir nebze olsa katkı sağlamak adına sokaklarda mendil
satıyor. Kışın soğuk yüzünü gösterdiği şu günlerde üzerinde incecik bir hırka, delik bir
ayakkabı ile kaldırım kenarında soğuktan al al olmuş yanakları ve titreyen elleri ile kendisine
uzatılacak yardım ellerini bekliyor.Halep’ten savaş nedeniyle ayrılarak Kayseri’ye
geldiklerini belirten S.G’’ Burası güzel, insanlarda bizlere çok yardımcı oluyor ama ben
ülkemi ve Halep’i özledim. Burada para kazanmak zorunda olduğum için okula gidemiyorum.
En çokta arkadaşlarımı özledim, bir gün savaşın biterse yeniden okula gitmeyi istiyorum’’
dedi. Ne yazık ki Halepli S.G sokakta çalışmak zorunda olan tek çocuk değil. Komşu
ülkelerde yaşanan iç savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve özellikle
Suriye’den gelen göçmenlerin sayısının da artmasıyla birlikte çalışan çocuk sayısı hat safhaya

ulaştı. Yetkililer çocukların bu konuda istismar edildiği yönünde uyarılar yaparken çocuk
çalışan oranındaki rakamlar durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Çocuk işçiliği dünya
ülkelerinde 168 milyonu bulurken, Türkiye'de İSİG verilerine göre, 2014 itibarı ile çalışan
çocuk sayısı 893 bin. Aynı verilere göre, 2014 yılında 42 işçi çocuk yaşamını yitirdi.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10743.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Yarın Okullar Tatil
İlimizdeki hava şartları nedeniyle okullar yarın tatil.

06 Ocak 2015 Salı 20:34

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Vali Orhan Düzgün,
haberi Twitter hesabından duyurdu. Vali Düzgün yaptığı paylaşımda: "İlimizdeki hava şartları
nedeniyle 7/1/2015 Çarşamba günü okullar (Üniversiteler hariç) tatil edilmiştir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10744.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Talas’ta Rüzgâr Etkili Oldu
Kayseri’nin Talas ilçesinde etkili olan rüzgâr vatandaşlara zor anlar yaşattı.

07 Ocak 2015 Çarşamba 10:44

Kayseri’nin Talas ilçesinde etkili olan rüzgâr vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağan yağmurla birlikte

ilçede etkili olan şiddetli rüzgâr, Talas’ın Yenidoğan mahallesinde kurulan belediyeye ait
taziye çadırını uçurdu. Rüzgârın etkisiyle havaya kalkan taziye çadırı, hemen yanında park
halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10745.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Başkentte 2. Kez Sultan Özateş Rüzgârı
Aşk-I Mutlak Şöleni Sanat Yürekleri
Ankara’da
Buluşturdu
Değerli Gönül Dostlarım… Kültür sanat ve edebiyat alanında katıldığım programları aciz
kalemimle sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu ay Ankara Keçiören Estergon Kalesinde
yapılacak özel ve güzel programa davet edilmiştim.

07 Ocak 2015 Çarşamba 10:49

Değerli Gönül Dostlarım… Kültür sanat ve edebiyat alanında katıldığım programları aciz
kalemimle sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu ay Ankara Keçiören Estergon Kalesinde
yapılacak özel ve güzel programa davet edilmiştim. 12-13 Aralık’ta “Kayseri Simurg Ateşi
Şiir ve Müzik Şöleninde” şehrimize gelen misafirlerimizin ağırlanmasında çok yakın ilgi ve
yardımlarını gördüğüm gül yürekli değerli Kaan SEYFİ, Leyla ŞAHİN ve Oğuzhan
SARIKAYA kardeşlerimle Ankara Keçiören Belediyesi Estergon Kalesi Türkmen Çadırında
kutlanacak “Aşk-ı Mutlak Şöleni” ve "Mekke'nin Fethi" gecesine katılmak için 30 Aralık Salı
gecesi saat 02.00 de Kayseri Otogarından “Bismillah” diyerek yola çıktık. Çarşamba sabah
saat 07.00 de Aşti’de Eğitimci Şair Yazar Yılmaz İMANLIK Hocamla buluştuk. Leyla
ŞAHİN’i Yazar Rüya TOKGÖZ kardeşimize teslim ettikten sonra Sultan ÖZATEŞ
kardeşimizin değerli eşi Ertuğrul ÖZATEŞ kardeşimiz bizleri aracıyla Ulus’taki Olimpiyat
oteline götürdü. Otelde bir süre dinlendikten sonra Cahit NAZLI kardeşimizle Anakara
Diyanet-Sen’i ziyaret imkânımız oldu. Orada maddi ve manevi beslenmenin ardından değerli
kardeşimiz Ankara’daki hemşerimiz Ozan Derdivar (Mustafa TAŞKANAT) bizleri aracıyla
Gökhan ÖZTÜRK kardeşimizin yeni çıkaracağı albümü için Keçiören’deki bir stüdyoya
götürdü. Ve “Gülyüzlüm” şiirini seslendirdik. Daha sonra da programın yapılacağı Estergon
kalesine geçtik. Artık Sultan ÖZATEŞ Organizasyonu ve Koordinatörlüğü ile
2014“BAŞARI-HİZMET
ŞEREF
ÖDÜLLERİ”nin
sahiplerini
bulmasına
gelmişti.
Tasavvuf, güzel yolan yolda ilerlemek, ilerleyenleri buluşturmak, sevgiyi
yaygınlaştırmaktır. Helal olanı seçmek, iyiliği ilerletmektir. Kibri bırakıp, kardeşlikte el ele
olmak, paylaşmaktır. Mütevazılık ve hediyeleşmektir. Bu amaçları yaygınlaştırmayı
hedefleyen Sultan ÖZATEŞ; Sultan-ı Aşk / Aşk-ı Mutlak Projesini belirli gün ve haftalar
çerçevesinde gönüllü yüreklerle gerçekleştirmektedir. Birçok yeteneği olan (Eğitimci, Yazar,
Ressam, Şair, Tv Programcısı, Türk El Sanatları Miras Sanatçısı vs.) Sultan ÖZATEŞ; kendi
kuruculuğunu
yaptığı
platform
çerçevesinde,
sanat
dünyasında
sabırla
yükselmektedir. Sultan-ı Aşk Projesi (Tasavvuf çalışmaları ve ödül törenleri) ile adından
sıkça bahsetmektedir. Ankara Sanat Platformu kurucusu ve genel başkanlığını
sürdürmektedir. Kültür, Sanat ve Eğitim alanındaki başarılı faaliyetleri, insan sevgisine
gönüllülük esasında ileten, bu özellikleri taşıyan yürekleri buluşturan hedefleri ile 2014
yılının en başarılı projelerine imza atmayı başardı. 2014 yılı içerisinde 1110 kişiye şahsi ödül

vermeyi başardı. Ankara, Kayseri, Çankırı, Kırşehir, Konya, Adana ve Eskişehir Sanat
Platformu kurmayı başardı. Türkiye Sanat Platformunu oluşturan bu adım 2014 yılında en iyi
girişimcilik ödülünü aldı. Kayseri Temsilci Başkanı Eğitimci Yazar Ali ÖZKANLI, Çankırı
Temsilci Başkanı Ertuğrul ÖZATEŞ, Kırşehir Temsilci Başkanı Serdar GÜNEŞ, Konya
Temsilci Başkanları Cahit NAZLI ve Recep TUĞ, Adana Temsilci Başkanı Gurbet
DUYMUŞ, Eskişehir Temsilci Başkanı Niyazi ÇAPA ile Türkiye genelinde etkinliklere
katılım sağlamaktadırlar. Aşk-ı Mutlak Şöleni 50 sanatçının ve ailelerinin katılımı ile Ankara
Keçiören Estergon Kalesinde Sultan ÖZATEŞ organizasyonluğunda gerçekleşti. Mekke’nin
Fethi Programı etkinlikleri çerçevesinde sergi açılışı ve tasavvuf şiirleri ile sanatseverlerin
kardeş buluşmasına imza attı. Açılışta hazırlanan sergi kurdelesi İşadamı Niyazi ÇAPA
eşliğinde dualarla kesildi. Kurdele kesiminde; Ankara Sanat Platformu Başkanı Sultan
ÖZATEŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul ÖZATEŞ, Kültür ve Turizm Bakanlığından
Daire Başkanı Sanem ARIKAN, Kansere Gülümse Derneği Başkanı Selahattin KAPLAN,
Ankara İl Gazetesi Müdürü İbrahim GÖKDEMİR, Cumhuriyet Savcısı Şair Cihan ERGÜN
ve tüm sanatçılar, ozanlar katılım gösterdiler. Sergiye eserleri ile katılım gösteren Kaat’ı
Ustası Recep TUĞ (Konya), Yağlıboya Sanatçısı Sultan ÖZATEŞ (Ankara), El Sanatları
Tasarımcısı Figen ABİŞ (Ankara), El Sanatları Tasarımcısı Selma KARTAL (Ankara), Resim
Sanatçısı Ebru ARSLAN (Ankara), Cemal Akif ÖZATEŞ ( Ankara 1 eseri ile ), Ayşe
ALTINKÜPE (Ankara 1 eseri ile)’dan 10 eseri ile sergide yer aldılar ve açılış kurdelesini
misafirlerle kestiler. Sanatçılara Platform Başkanı Sultan ÖZATEŞ; 2014 yılı başarılı
çalışmaları nedeni ile “2014 HİZMET ŞEREF ÖDÜLÜ”, BAŞARI BELGESİ ve MADALYA
takdim etti. Ödüllerin yanı sıra hediyeler verdi. Ödülleri gelen misafirlerle takdim ederek
gönülleri onurlandırdı. Açılış konuşmasında ÖZATEŞ, bu proje için hiçbir kurum ve
kuruluştan maddi destek almadığını, tamamı ile kendi imkânları ile maddi boyutu hallettiğini
özellikle belirtti. (Etkinlik çerçevesinde toplam 50 Plaket, 50 hediye, 50 başarı belgesi, 5
buket çiçek, 12 büyük duvar saatini sanatkârlara takdim etti.) Kayseri olarak bu etkinliğe
anlamlı bir şekilde katılım gösterdik. Ben, Genç Kalemler Gurubundan Kaan SEYFİ,
Oğuzhan SARIKAYA, Leyla ŞAHİN olarak şölende yer aldık. Başkanlığımızda Kayseri’yi
Ankara’da temsil eden gençler, Ankara Sanat Platformunun Gençlik kuruluna dâhil edildi.
Genç bakış ve gençlerin sesinin başarılı ilerlemesine örnek olan bu gençler törende şiirlerini
okuyup, kendilerini tanıttılar. Kaan SEYFİ’ye ait kitap tanıtıldı. Gençlerin Ankara’ya
gelmesini sağlayan ve yol ücretlerini karşılayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve
Kültür İşleri Daire Başkanı Oktay DURUKAN’a teşekkürler edilip, bu örnek davranışına
karşılık Ankara adına ödül verildi. Gençlere etkinliğe katılım sağladıkları için Plaket, Başarı
Belgesi ve Hizmet Şeref madalyası Sultan ÖZATEŞ tarafından takdim edildi. Şahsımıza 2014
HİZMET ŞEREF ÖDÜLÜ, Ankara Sanat Platformu “ YILIN ENLERİ ÖDÜLÜ” verildi.
Kayseri Gündem Gazetesinde tam sayfa haberlerle platform çalışmalarına yer verilmesine
vesile olmaya çalışıyoruz. Platforma desteklerimiz basın yayın organlarında devam
etmekteyiz. Platformun Kayseri’de tanınmasında gerek Tv gerekse radyolardan ses olmaya
çalışıyoruz. Kayseri etkinliklerini Ankara’ya tanıtmaya çalışmamıza karşılık şahsımıza 2014
TÜRK DÜNYASI BAŞARI MADALYASI takdim edildi. Ankara Sanat Platformumun tüm
etkinliklerine katılım sağladığımızdan dolayı Sultan ÖZATEŞ tarafından şahsımıza el yapımı
bir eser takdim edildi. Bu güzel programa emeğini ve yüreğini vererek haftalarca koşturan
Ankara Sanat Platformu Başkanı değerli kardeşim Sultan ÖZATEŞ'e özellikle çok teşekkür
ediyorum. Buna benzer programları yapan biri olarak haftalarca nasıl koşturduğunu,
programın en güzel şekilde tamamlanması için neler yaptığını da biliyorum. Allah razı olsun.
Emeğine ve gül yüreğine sağlık. Çok anlamlı, renkli ve güzel bir program oldu. Programa
emek veren ve katılan çok değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Törene katılan
Osman Gazi Federasyonu Başkanı, İş Adamı, Türk Dünyası Onursal Başkanı, Beyler Beyi
Niyazi ÇAPA açılış konuşmasını yaptı. Katılan sanatçılara Hizmet Şeref Madalyası, Başarı

Belgesi, Takvim ve hediyeler verdi. Yönetim kurulunda bulunan on sanatkara plaket takdim
etti. Her etkinliğe ödüller yapması ve destek vermesi, katılım sağlaması ile değerli
büyüklüğünü sevgi ile gençlere aktarmaktadır. Niyazi ÇAPA, Ankara Sanat Platformu
etkinliklerine bu zamana kadar bir yıl içerisinde toplam bin tl’lik ödül ile desteklerini
sağlamıştır. Sultan ÖZATEŞ’İ manevi kızı ilan edip, başarılı çalışmalarını daima
destekleyeceğini, ortaya çıkan aktiviteleri yararlı bulduğunu ve ÖZATEŞ’in tüm
çalışmalarına elinden geldiğince katılacağını belirtti. Takdir ve teşekkürlerini açıklayıp,
ÖZATEŞ’e 2014 TÜRK DÜNYASI HİZMET ŞEREF ÖDÜLÜ’nü takdim etti. Projeye
katılanlar adına Niyazi ÇAPA’ya 2014 “BAŞARI HİZMET ÖDÜLÜ” takdim
edildi.
Açılışta konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem
ARIKAN’a “2014 HİZMET ŞEREF ÖDÜLÜ” ve “TÜRK DÜNYASI BAŞARI ÖDÜLÜ”
Ankara Sanat Platformu Başkanı Sultan ÖZATEŞ tarafından takdim edildi. Sayın ARIKAN,
davet edildiği tüm etkinliklere manevi destek sağlamakta ve sanata katkı sağlayanları ülkenin
miras sanatçısı olma yönünde teşvik etmektedir. Hukuksal yol ve takip, medya ve basın
yönünde bireylere destek vermekte ve sanatçıların başarılı platformlardaki çalışmalarına
katılım sağlamaktadır. Mütevazı ve pozitif yaklaşımı ile tüm sanatkârlar tarafından
sevilmektedir. 2014 yılında Uluslararası düzeyde Başarı Ödülü ile ödüllendirilmiş olan
ARIKAN, konuşmalarında Ankara Sanat Platformunu önemsediğini, çalışmalarını ciddiyetle
takip ettiğini ve takdir ettiğini belirtti. Platformun tüm üyeleri tarafından sevilmekte ve
desteklerinden mutlu olunduğu gözlemlendi.
Ankara Basını etkinlikte yer aldı. Proje ve
etkinlik dört Ulusal Kanalda haber olarak verildi ve altı yerel gazetede yayınlanmak üzere
Basın Mensupları hazır oldu. Ankara İl Gazetesi Müdürü İbrahim GÖKDEMİR’e, Ankara
Sanat Platformu başkanı Sultan ÖZATEŞ, basın desteklerinden ötürü 2014 HİZMET ŞEREF
– BASIN MEDYA ONUR ÖDÜLÜ’nü takdim etti. Marifet iltifata tabidir. Etkinliğe katılan
sanat yürekler anlamlı bir kardeşliğe imza attılar. Sergi açılışından sonra, sergi gezilerek
yapılan eserler hakkında eser sahipleri ilgili açıklamaları yaptılar. Mutluluklar ve memnuniyet
son derece belli idi. Ardından Estergon Kalesi içerisinde Türkmen Sofrasına geçildi.
Katılımcıların ücretini karşıladığı yemek programı ile gecede Mekke’nin Fethi kutlandı. Şair,
yazar, ozanlar, ilahi sanatçıları ve semazen gösterileri gelenlere duygulu dakikalar yaşattı.
Kitapları olan yazarlar kitaplarını tanıttı ve imzalar atıldı. Tasavvuf Sanatçısı Cahit NAZLI
Kuran Tilavet’i ve ilahiler okudu. Sultan ÖZATEŞ semazen eşliğinde şiir okudu. Selma
KARTAL ilahi söyledi. Üç ozan programa gönüllü katıldı. Sultan ÖZATEŞ, Figen ABİŞ,
Cihan ERGÜN, Recep TUĞ, Ebru ARSLAN, Mahmut AKYOL, Ümit Zeki SOYUDURU,
Yılmaz İMANLIK, Nermin AYDINLI, Şerife Köksal BADISABA, Osman TAŞ, Serpil
Karagöz ERDEM, Halime MERTÜRK, Güler ÇATALKAYA, Rüya TOKGÖZ, Cansu
TIRAŞOĞLU, Gülten TÜRKÖZ, Nazmiye BOYACI, Ertuğrul ÖZATEŞ, Zeynep ŞAHAN
gecede yer alan sanat yüreklerdi. Şiirlerini okudular ve konuşmalar yaptılar. Genç
Kalemlerden; Cemal Akif ÖZATEŞ, Ezgi KOÇYİĞİT, Melih TÜRKÖZ, Furkan GÜNEŞ,
Ömrüm Pınar ÇALGAN, Ayşe ALTINKÜPE, Oğuzhan SARIKAYA, Kaan SEYFİ, Leyla
ŞAHİN, Fatih TÜRKÖZ, Furkan ÖZATEŞ geceye şiirleri ve katılımları ile renk kattılar.
Kültür, sanat ve eğitimin sesinde gençlerimizin başarılı gayretleri Sultan ÖZATEŞ ve Serdar
GÜNEŞ tarafından ödüllendirildi. Törene Kırşehir Sanat Platformu Başkanı Serdar GÜNEŞ
katıldı ve gençlerimize, misafirlerimize hediyeler ve protokolden 5 kişiye plaket takdim etti.
Mekânda ses sistemine yardım eden sanatçımıza Türk Dünyası Ödülünü verdi. Ankara Sanat
Platformu çalışmalarına Kırşehir adına ( 210 tl ) ödül desteğini gönüllülük esasında
gerçekleştirdi.
Değerli üç ozanımız geceye sazın tezenesinde türkülerde kardeşliği
sevindirdi. Ozan Bayrami (Ankara), Ozan Derdivar (Mustafa TAŞKANAT (Ankara), Âşık
Yaşar Göksel (Çankırı) dan katılarak üçer eser seslendirdiler. Ayrıca özel misafirimiz gül
yürekli ilahi sanatçısı Gökhan ÖZTÜRK kardeşimiz okuduğu ilahi ile yüreklerimize seslendi.
Katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Ozanlara, Ankara Sanat Platformu Başkanı Sultan

ÖZATEŞ plaket, duvar saati, madalya ve başarı belgesi takdim etti. Etkinlik halka açık
olmayıp, katılımcı ve aileleri ile sınırlandırılmıştı. Etkinliğe sanatkârların dışında Sivil
Toplum Kuruluşu temsilcileri katılmışlardı. Kansere Gülümse Derneği Başkanı Selahattin
KAPLAN dernek adına ÖZATEŞ’e çiçek takdimi yapıp, derneği tanıttı. Sultan Öğretmen bu
derneğe gönüllü desteklerini belirterek kardeş dernek ilan etti. Ankara Sanat Platformu
Başkanı Sultan ÖZATEŞ, bu etkinliğe maddi ve manevi destek vererek organize etmiştir.
Şehir dışından gelenlerin konaklanması ve yemek ücretlerini, plaketlerin hazırlanması,
eserlerin nakliyatı, misafirlerin karşılanmasındaki araç masrafı, teşvik hediyeleri ile gecenin
ev sahipliğini eşi ve evlatları ile başarılı tamamladı. Resmiyetten uzak, aile sevgisi tadında
gerçekleşen etkinlikte amaç ailelerin kaynaşması, el ele verilirken ailelerle hizmete koşmanın
sevgisi, hak yolunda bahşedilen sevginin geleceğe anlamlı aktarılmasında gençlere örnek
olacak birlik ve beraberlik örnek şekilde hatıra oldu. Türkmenistan çadırında, soba etrafında
yemekler yenildi, şar köşesinde çaylar içildi. Yağmurun bereketi gecede kardeş gülüşlerine
gül yürekli melek yüzlülerin selamı ile mutluluk saçtı. Geceye katılan her bir birey
unutulmadı. Yemek hizmetini gerçekleştiren yürekler, mekân sahibine kadar ödüller ince ince
hazırlanmış, gönüller sevgi ile fethedildi. Platform Başkanı Sultan ÖZATEŞ’e gecede şehir
dışından gelenler, sivil toplum başkanları ödüller takdim edip, gelen misafirlerden hediyeler
verildi. Türkmen çadırında program bittikten sonra mekânda kalan arkadaşlara Sanatçı Bülent
ATEŞ Türk Halk Müziğinden güzel eserler sundu.Gecenin sunumunu kendisi gerçekleştiren
ÖZATEŞ zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı. Liseden beri devam eden kardeşleri
Figen Hanım ve Ebru Öğretmenle gül yüreklerini bizlere ev sahipliğine dönüştürdüler. Şehir
dışından gelenlere ertesi günü Hacı Bayram Veli Türbesi gezdirildi. Yemekler yenildi ve
misafirler ikinci gün kardeşliği aile sevgisine dönüştürdüler. Birbirini misafir etmede yarışan
gönüller örnek davranışlar sergilediler. Bu arada bizlerin Ankara’da olduğumuzu öğrenen
Funda GÖKÇEN kardeşim ailesi ve Nazife Derya BİÇER kızımla ziyaretimize geldiler ve
sohbet imkânımız oldu. Kardeşlerimden Allah razı olsun. Ozan Derdivar (Mustafa
TAŞKANAT), İbrahim ABİŞ, Sultan ÖZATEŞ maddi olanaklarını birleştirerek, yemek ve
ulaştırma imkânlarını misafirlere dörtdörtlük aktardılar. Mekke’nin Fethi kardeşlik ve insan
sevgisinin adresidir. O adrese selam olan Estergon Kalesi ve Türkmen Sofrasında Sahabe
Kardeşliği şahitlik yaptı. Ankara Sanat Platformu Başkanı Sultan ÖZATEŞ’i kutluyorum.
Çıktığı yolda gün geçtikçe büyüyor ve her şehirden ve yurt dışından el ele verdiği kardeşlerle
sanata, eğitime ses oluyorlar. Başarılı yürekleri buluşturan ve tanıştıran bu yola hepimiz
desteklerimizi vereceğimizi belirtiyorum. Kayseri’den Ankara’ya ve ülkemize örnek olacak
bu platform başarılı ilklere imza atacağından şüphem yoktur. Bu ekipte yer almaktan
onurluyum. Tüm ekibi yürekten kutluyorum. Sultan ÖZATEŞ ve Ankara’daki tüm yürekler
kardeşliği örnek bir şekilde başarmış ve diğer şehirlere örnek olacak bir çalışmayı eşsiz
kıldılar. Emeği geçen herkese ayrı ayrı dualarımızı ve selamımızı yolluyorum. Salı gecesi
başlayan Ankara yolculuğumuz Perşembe saat 18.00 da AŞTİ de gül yürekli gençlerle beraber
şehrimize sağ selamet dönmek için AŞTİ deydik. Saat 11.00 de terminalde Leyla ŞAHİN
kızımızın sevgili babası bizleri bekliyordu. Bir sonra ki kültür sanat edebiyat ve muhabbet
dolu programlarda buluşma dualarımla… “GÜL YÜREKLERİNİZ VAR OLSUN!”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10746.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Erciyes Kayak Merkezi’nde Kar Kalınlığı 1
Metreye Ulaştı
Kayseri’de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında Erciyes Kayak
Merkezi’nde kar kalınlığının bir metreye kadar ulaştığı öğrenildi. Erciyes Kayak Merkezi
yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün başlayan yoğun...
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Kayseri’de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında Erciyes Kayak
Merkezi’nde kar kalınlığının bir metreye kadar ulaştığı öğrenildi. Erciyes Kayak Merkezi
yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün başlayan yoğun kar yağışı sorasında kayak
merkezinde kar kalınlığının bir metreye kadar ulaştığı öğrenildi. Kent merkezinde de etkisini
sürdüren kar yağışı sonrasında kar temizleme ekipleri sabah saatlerinden itibaren
vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kar temizleme çalışmalarına başladı. Meteoroloji
Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının bugün ve yarın devam
etmesinin beklendiği, Perşembe günü ise hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar
düşmesinin tahmin edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10747.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

“alo 130 Ürün
Hizmete Açıldı

Güvenliği

Şikayet

Hattı”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı ’Alo 130 Ürün Güvenliği Şikayet
Hattı’nın hizmete açıldığını duyurdu.Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akçadırcı,
"Tüketicilerin ve kullanıcıların güvensizlik şüphesi..
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil
Akçadırcı ’Alo 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı’nın hizmete açıldığını duyurdu. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akçadırcı, "Tüketicilerin ve kullanıcıların güvensizlik şüphesi
duydukları sanayi ürünleri ile ilgili şikayetlerini daha hızlı bir şekilde bildirmeleri için kurulan
"Alo 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattı" faaliyete geçti. Şikayet hattı ile piyasada güvenli

ürünlerin dolaşımının sağlanılması amaçlanmakta ve tüketicilerde güvenli ürün bilinci
oluşturulması hedeflenmektedir. İhbar ve şikâyetler denetim faaliyetlerinin hangi alanlarda
yoğunlaştırılması gerektiğini göstermesi, sağlık ve güvenlik yönünden risk taşıyan tehlikeli
ürünlerle ilgili denetimlerin başlatılarak bu ürünlere yönelik gerekli önlemlerin zamanında
alınmasını sağlaması bakımından oldukça önemli" dedi. Akçadırcı, "Tüketicilerin
güvenliklerini tehdit ettiğini düşündüğü sanayi ürünlerine ilişkin İhbar ve şikayetleri, en kısa
süre içinde işleme alınarak sonuçlandırılacak ve denetim sürecinin tamamlanmasının ardından
ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Vatandaşlarımız asansörler, asansör bakım ve servis firmaları, finiküler, telesiyej, teleferik,
parfüm, deodorant, böcek ilacı vb. aerosol kaplar, muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan
teçhizat ve sistemler atex ürünleri, düdüklü tencere, basınçlı depolama tankları, hidroforlar,
yangın söndürme cihazları vb. basınçlı ekipmanlar, aydınlatma cihazları ve ekipmanları,
beyaz eşyalar, oda ve su ısıtıcıları, tost, çay, kahve makineleri, bilgisayar ve bileşenleri, küçük
ev aletleri, vb. elektrikli ekipmanlar, kombiler, şofben, gazla çalışan ızgara, tava ve fritözler,
ocak ve fırınlar vb. gaz yakan cihazlar , kalorifer kazanı, buhar kazanı gibi katı, sıvı, gaz
yakıtlı kazanlar, sanayi makineleri, tarım makineleri, tekstil makineleri, yürüyen merdiven ve
yürüyen platformlar, gıda işleme makineleri, takım tezgahları vb. makineler, far, emniyet
kemeri, hava yastığı ,lastik, fren vb. motorlu araç aksamları otomotiv, dinamitler, patlayıcı
nitratlar, infilaklı fitiller, emniyetli fitiller vb. sivil patlayıcılar, LPG mutfak tüpü, sanayi
tüpleri, oksijen tüpleri, sınai gaz tüplerinin dolumunu yapan işletmeler vb. taşınabilir basınçlı
ekipmanlar, sayaçlar, takoğraflar, taksimetreler, tartı aletleri, hazır ambalajlı ürünler ile ilgili
tüm ihbar ve şikayetlerini “ ALO 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattına” bildirebilirler.
Tüketicilerin güvenli ve mevzuatına uygun olarak üretilen ürünleri tercih etmeleri konusunda
bilinçlendirilmeleri ve tehlikeli ürünlerle karşılaşmaları halinde ihbar ve şikayet
mekanizmasını kullanmaları yönünde farkındalık kazanmaları, denetim etkinliğinin
artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın ihbar ve şikayet mekanizmasını
daha yaygın bir şekilde kullanmaları halinde, denetimlerde güvensiz ürünlere daha kolay
ulaşılabilecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10748.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri’de Vatandaşların Kartopu Keyfi
Kayseri’de gün boyu etkisini sürdüren kar yağışının ardından yüzlerce vatandaş toplanarak
kartopu savaşı yaptı. Kayseri’de vatandaşlar, gün boyu etkili olan karın keyfini doyasıya
çıkardı. Kimilerine zorluklar yaşatan kar, kimilerinin...
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Kayseri’de gün boyu etkisini sürdüren kar yağışının ardından yüzlerce vatandaş toplanarak
kartopu savaşı yaptı. Kayseri’de vatandaşlar, gün boyu etkili olan karın keyfini doyasıya
çıkardı. Kimilerine zorluklar yaşatan kar, kimilerinin eğlence kaynağı oldu. Kentte uzun süre
beklenen karın yağmasıyla sosyal medya üzerinden iletişime geçip Talas ilçesi Anayurt

Caddesi üzerinde bulunan bir parkta toplanan yüzlerce kişi, kartopu oynayarak karın keyfini
çıkardı. Büyük küçük herkes birbirlerine kartopu atarken, kimileri de kardan adam yapmayı
tercih etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10749.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Büyükşehir’den Karla Mücadele
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ile birlikte başlattıkları kar
temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun yağan karın, trafik akışını
engellememesi için büyük çaba harcayan karla...
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Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ile birlikte başlattıkları kar
temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun yağan karın, trafik akışını
engellememesi için büyük çaba harcayan karla mücadele ekipleri, ana arterleri, altgeçitleri ve
kavşakları kardan temizleyerek tuzlama çalışması yapıyor. Ayrıca yaya kaldırımları da kardan
temizlenerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olması sağlanıyor. 25’i kar bıçaklı 33
kamyon, 20 kepçe ve 5 grayderden oluşan 120 kişilik karla mücadele ekipleri, kar yağışının
başladığı andan bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Buzlanmaya karşı tuzlama
çalışmaları da yürüten karla mücadele ekipleri şimdiye kadar toplam 3 bin 500 ton tuz
kullandı. İLÇE VE MAHALLELERİNDE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Öte yandan
Büyükşehir Belediyesi’ne dahil olan tüm ilçelerde ve bunlara bağlı mahallelelerde de karla
mücadele ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Develi,
Tomarza, Sarıoğlan ve Kayseri Merkez olmak üzere 7 ayrı bölgede oluşturulan karla
mücalede ekipleri, toplam 40 araç ve 70 personelle ilçelerdeki mahallelerde yol temizleme ve
tuzlama çalışmaları yapıyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan Sarız’da 16, Sarıoğlan’da 7,
Özvatan’da 5, Tomarza’da 34, Talas’ta 4, Bünyan’da 22, Akkışla’da 5, Felahiye’de 6 ve
Develi’de 13 olmak üzere toplam 112 mahalleyi birbirine bağlayan 900 km. yol ulaşıma
açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10750.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Vali Düzgün’den “sarıkamış” Teşekkürü
Vali Orhan Düzgün, Sarıkamış Destanının 100. yılı anısına Pazar günü Erciyes’te düzenlenen
yürüyüşe katılan binlerce vatandaşın örnek bir tarih bilinci oluşturduğunu belirterek, destek
veren sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlara...
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Vali Orhan Düzgün, Sarıkamış Destanının 100. yılı anısına Pazar günü Erciyes’te düzenlenen
yürüyüşe katılan binlerce vatandaşın örnek bir tarih bilinci oluşturduğunu belirterek, destek
veren sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlara teşekkür etti. Vali Düzgün, yaptığı açıklamada,
tarih bilincini artırmak ve vatan savunmasında çekilen sıkıntıları yerinde göstermek amacıyla
04 Ocak 2015 Pazar günü Erciyes Dağı’nda Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Yürüyüşü’ne
STK’larının da desteği ile binlerce vatandaşın katılım sağladığını hatırlattı. "Asımın Nesli
Asrın Yürüyüşünde, Gök Allahuekber, Yer Allahuekber" sloganıyla gerçekleştirilen
Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Yürüyüşünde Erciyes’in beyaz gelinliğiyle ay yıldızlı şanlı
bayrağımızın bütünleştiğini, binlerce vatandaşın da “Sarıkamış Ruhu’nu yaşatarak Türkiye’ye
örnek olduğunu belirten Vali Düzgün, şunları kaydetti: “Birlik ve beraberlik ruhunu doruk
noktasına ulaştıran, millet olarak acımızı da sevincimizi de hep bir arada yaşadığımıza tekrar
şahitlik eden, üzerinden 100 yıl geçmiş olsa dahi o ilk günkü acıyı yüreklerinde hissedip,
Allahuekber dağlarında yaşanan acı ve kahramanlık dolu anıları Erciyes’e taşıyan
vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum”

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10751.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri’ye
Sevindirdi

Kar

Yağışı

Vatandaşları

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kayseri’de de etkisini gösterirken, vatandaşlar kar
yağışının olmasının güzel olduğunu söyledi. Kayseri’de dünden bu yana aralıksız yağmaya
başlayan kar etkisini gösterdi. Vatandaşlar karla...
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Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kayseri’de de etkisini gösterirken, vatandaşlar kar
yağışının olmasının güzel olduğunu söyledi. Kayseri’de dünden bu yana aralıksız yağmaya
başlayan kar etkisini gösterdi. Vatandaşlar karla kaplanan yolda yürümekte zorlanırken,

belediye ekipleri de vatandaşların rahat yürümesi için yol temizleme çalışması yaptı. Karda
yürüyüş yapan vatandaşlar kar yağışının güzel olduğunu belirterek, yağışın devam etmesini
arzu ettiklerini söyledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava durumu raporuna
göre; 07/01/2015 Çarşamba günü : Aralıklı kar yağışlı Gece beklenen en düşük hava sıcaklığı
: sıfırın altında 6 Gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklığı : sıfırın altında 3 08/01/2015
Perşembe günü : Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar serpintili Gece beklenen en düşük
hava sıcaklığı : sıfırın altında 14 Gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklığı : sıfırın altında 9
09/01/2015 Cuma günü : Parçalı ve az bulutlu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli Gece
beklenen en düşük hava sıcaklığı : sıfırın altında 18 Gündüz beklenen en yüksek hava
sıcaklığı : sıfırın altında 10
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10752.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

42 Bin 271 Öğrenci Geleceği İçin Geçmişini
Öğrendi
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ’Geçmişim Geleceğim’ Projesi
kapsamında, Kadir Has Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri ’Selçuklu Tıp Tarihi’
konusunu Selçuklu Müzesi’nde işledi.
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Selçuklu Tıp Tarihi konulu dersi Selçuklu Müzesi’nde işleyen Kadir Has Anadolu Lisesi
öğrencilerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, söz konusu proje
kapsamında 521 okulun etkinliğe katıldığını ve 42 bin 271 öğrencinin proje kapsamında
çalışma içerisinde bulunduğunu söyledi. Devam eden proje hakkında bilgiler veren
Çandıroğlu, " Bu proje bizim müdürlüğümüz olarak milli ve manevi değerlerimize, geçmişe
sahip çıkmamız noktasında hem yaparak ve yaşayarak eğitim öğretim ortamlarını fırsat
eşitliği ya da fırsatçılığı noktasında örnek olduğunu düşünüyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak önemsediğimiz ve çocuklarımızın geçmişini bilerek geleceği sağlam yürüyebilmesi
noktasında ortaya örnek koymak istiyoruz. Çocuklarımızın bu atmosfer içerisinde olmaları da
bizi öğretmenleri olarak, ağabeyleri olarak bizleri ciddi anlamda mutlu ediyor. Bu projeye
emek koyan, bütün öğretmen arkadaşlarımıza, bütün idarecilerimize teşekkür ediyorum "
dedi.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10753.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Selfie Çubuğu Yok Satıyor
Dünyada kısa süre içinde hızla yayılan ve Türkiye’yi de saran ‘’öz çekim’’ çılgınlığı yeni bir
boyut kazandı. Uyanık girişimciler tarafında piyasaya sürülen selfie çubuğu yok satıyor.
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Selfie çubuğuna öyle bir talep geldi ki, dünyada bugünlerde insanlar söz konusu çubuğu
bulmakta zorluk çekiyor. Türkiye’de fiyatları 20 lira ile 100 lira arasında değişen çubuğu
bulmak ise hayli zor. Kayseri’de de işlerin durgun olmasından dolayı yapacak uğraş arayan
esnaf eline aldığı çubuk ile kar öz çekimi yapmayı ihmal etmedi. Peki, bir anda hayatımıza
giren bu selfie çubuğu nedir? İşte yanıtı: Çekilen fotoğraflarda artık kol mesafesi ve sağladığı
açı Selfie pozu verenlere yetmemiştir. Oluşan bu ihtiyaç üzerine, el monopodlarına yapılan
küçük bir modifikasyon ile bluetooth entegre edilerek akıllı telefonlar için bir bağlantı
köprüsü oluşturuldu. Cihazın telefona bluetooth aygıtı olarak tanımlanması ile selfie
çubuğunun üzerindeki bir buton vasıtasıyla çekim yapılması sağlandı.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10754.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kırmızı Işıkta Duramayan Otomobil 3
Araca Çarparak Yan Yattı
Kayseri’de, MOBESE kameralarına yansıyan kazalarda, kırmızı ışıkta duramayan bir
otomobil, 3 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kayseri’nin yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu
bölgelere konulan MOBESE kameraları, meydana gelen trafik kazalarını...
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Kayseri’de, MOBESE kameralarına yansıyan kazalarda, kırmızı ışıkta duramayan bir
otomobil, 3 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kayseri’nin yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu
bölgelere konulan MOBESE kameraları, meydana gelen trafik kazalarını da saniye saniye
görüntülüyor. Karayolları kavşağında meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışığa
yakalanmamak için hız yapan otomobil, yeşil ışık yanınca hareket eden araca çarptı.
Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sivas Caddesi’nde MOBESE kameraları tarafından
kaydedilen başka bir kazada ise, kazaya karışan otomobillerden birisi, sürtünmenin de

etkisiyle alev aldı. Sürücü, kaza sonrasında aracın içinde bulunan ailesini çıkarırken, kazada
herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi. Kadir Has Stadyumu’nun arkasında meydana gelen
trafik kazasında ise, kırmızı ışıkta duramayan otomobil, önündeki 3 araca çarptıktan sonra yan
yattı. Vatandaşlar, kısa süreli bir şok geçirdikten sonra yan yatan otomobilin sürücüsüne
yardıma koştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10755.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Türk Usulü İş Güvenliği
Ülke genelinde meydana gelen iş kazalarının artmasına rağmen, Kayseri’de yapılan bir
çalışmada işçilerin kendilerince aldığı önlemler dikkat çekti. Kocasinan İlçesine bağlı
Kocasinan Bulvarı’nda yapılan çalışmalarda aydınlatma...
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Ülke genelinde meydana gelen iş kazalarının artmasına rağmen, Kayseri’de yapılan bir
çalışmada işçilerin kendilerince aldığı önlemler dikkat çekti. Kocasinan İlçesine bağlı
Kocasinan Bulvarı’nda yapılan çalışmalarda aydınlatma direğini söken işçilerin aldığı
güvenlik önlemleri yürekleri ağza getirdi. Ağırlığı yaklaşık 2 tonu bulan aydınlatma
direklerine, kepçenin üzerine çıkan bir işçi çelik halat bağladı. Vinçler vasıtasıyla direkler
yerinden sökülürken, işçilerin baret takmaması ve çevrede herhangi bir güvenlik önlemi
alınmaması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10756.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Ayet'el Kürsi'nin Bilinmeyen Düzeni
Arapça'ya olan tutkusuyla ün kazanan ve uzun zamandır dersler veren öğretmen Nouman Ali
Khan, Ayet'el Kürsi'nin şaşırtıcı düzenini anlatıyor.
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Arapça'ya olan tutkusuyla ün kazanan ve uzun zamandır dersler veren öğretmen Nouman Ali
Khan, Ayet'el Kürsi'nin şaşırtıcı düzenini anlatıyor. AYET'EL KÜRSİ'DEKİ CÜMLELERİN
DÜZENİ Nouman'ın yaptığı açıklamalara göre; Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayet'el
Kürsi baştan sona belli bir düzenden oluşuyor. Toplam dokuz cümleden oluşan ayette
cümleler arasında bağlantılar bulunuyor. Yani 1 ile 9, 2 ile 8, 3 ile 7 ve 4 ile 6. cümleler
birbirini tamamlıyor ve ortada tek kalan 5. cümle ise kendisinden önceki ve sonraki
cümlelerin ayrımını belirtiyor. İŞTE O TAMAMLAYICI CÜMLELER... Arapça üzerine
yaptığı çalışmalarla kariyer yapan ve belli bir üne sahip olan Khan, Ayet'el Kürsinin
düzeniyle ilgili yaptığı açıklamada, birinci cümlede Allah'ın, 'hep yaşayan ve yaşamın
kaynağını elinde tutan' El Hayyum ve El Kayyum isimlerinden bahsedildiğine değinirken; son
cümlede ise bağlantılı olarak Allah'ın iki isminden bahsedildiğini vurguluyor. İkinci cümle
'kendisini uyuklama ve uyku tutmaz' anlamına geliyor ve sondan ikinci cümlede ise 'Onları
(gökleri ve yeri) koruyup gözetmek kendisini yormaz' anlamıyla diğer cümleyi tamamlıyor.
Üçüncü cümlenin anlamı, 'Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur' iken sondan üçüncü
cümle yani yedinci cümle 'O'nun hükümdarlığı gökleri ve yeri kuşatmıştır' anlamına geliyor.
Bu iki cümle de şaşırtıcı bir şekilde birbirini tamamlıyor. 'İzni olmadan O'nun katında kim
şefaat edebilir?' anlamına gelen dördüncü cümlenin tamamlayıcısı olarak görülen cümle ise
altıncı cümle, yani 'O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O'nun ilminden hiçbir şeyi tam
olarak bilemezler'. Ortada tek kalan cümle ise 5. cümle. O cümlede ise 5. ayetin ilerisinde ve
gerisinde olanların bilindiğinden bahsediyor. Yani bu cümle tam ortada bir ayrım olarak
belirtilmiş. "KURAN'I DÜZ METİN GİBİ OKUMAMALIYIZ" Yaptığı açıklamalarla
dinleyenlerin ağzını açık bırakan Nouman Ali Khan, sözlerini şu cümlelerle tamamlıyor;
"Şunu iyi anlamalısınız biz Kuranı bir kitap veya bir metin gibi okuyoruz. Cümle 1, cümle 2,
cümle 3, 4, 5, 6 diye gidiyoruz. Peki Peygamber ve Sahabe döneminde de durum bu muydu?
Hayır. Çünkü Peygamber sözlü olarak aktarıyordu. Bütün bunları önümüze koyduğumuzda
fark ediyoruz ki Kuran kusursuz bir konuşma metni olarak indirilmiştir. Allah Kuranı yazılı
bir metin olarak aktarmamıştır sözlü olarak aktarmıştır." NOUMAN ALİ KHAN KİMDİR?
36 yaşındaki Nouman Ali Khan, Bayyinah Enstitüsünün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı
olmakla birlikte, enstitünün "Klasik Arapça'nın Temelleri" ve "Kutsal Kelâm" da dâhil olmak
üzere bir kısım derslerinin ana okutmanıdır. Son 14 yıldır Arapça'ya olan tutkusuyla ün
kazanan ve uzun zamandır dersler ve konferanslar veren Khan, bu şöhretin kendisine Allah
tarafından verilen bir rızk kaynağı olduğunu düşünüyor. Tek gayesinin Kur'an farkındalığını
ve değerini yaymaya çalışmak olduğunu söyleyen Nouman Ali Khan, Ayet'el Kürsi'nin
düzeniyle ilgili yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10757.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Devletten On Binlerce Lira Alacağınız
Olabilir
Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınları veya yaralananlar haklarınızı aramayı
unutmayın.
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Her yıl ülkemizde ölümlü ve yaralanmalı yüzbinlerce trafik kazası meydana geliyor.Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkemizde 161 bin 306 ölümlü ve
yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 3685 kişi bu kazalarda hayatını kaybetti. Trafik
kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının ya da kazalarda sakat kalanların,
mağduriyetleri dolayısıyla alabilecekleri tazminat hakları konusunda yeterince bilgi sahibi
olmadığı ortaya çıktı. DEVLETTE ALACAĞINIZ KALMIŞ OLABİLİR Konuyla ilgili
görüştüğümüz Av. Ezgi Esnik, kaza geçiren vatandaşların bir çoğunun kaza sonrasında sahip
oldukları haklarından haberleri yok. ''(Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ya da
kazada sakat kalanların) 225 bin TL'ye varan tazminat hakkı var ama vatandaş bunu bilmiyor''
dedi. TRAFİK KAZASI SONRASI HANGİ HAKLARINIZ VAR? 1-Maddi tazminat, 2Manevi tazminat, 3-Trafik kazası aynı zamanda iş kazası ise SGKdan malüliyet aylığı ve
kazaya sebep olan kişiden aynı zamanda da işverenden maddi manevi tazminat
alınabilmektedir. İŞ TAKİPÇİLERİNE DİKKAT! Av. Ezgi Esnik, son zamanlarda ''çantalı iş
takipçileri'' olarak adlandırılan bazı kişilerin, kazaları fırsat bilerek vatandaşları yanlış
yönlendirdiklerini vurguladı. Esnik vatandaşı mağdur eden bu gibi kişilere itibar edilmemesi
gerektiğini, bu işlemin bir avukat aracılığıyla gerçekleştirilmeleri konusunda uyardı.
SİGORTASIZ KAZALARDA GÜVENCE HESABINDAN ÖDEME Trafik, tehlikeli madde,
karayolu taşıma ve otobüs ferdi kaza gibi zorunlu sigorta yaptırmayanların üçüncü kişilere
verdikleri zarar, Türkiye Sigorta Birliği'nin kasasından çıktı. Birlik, iflas eden şirketler ve
zorunlu sigorta yaptırmayanların verdikleri hasar sebebiyle güvence hesabından 300 milyon
TL ödeme gerçekleştirdi. YÜKLÜ MİKTARDA PARA BİRİKTİ Esnik, "Sigorta sektörünün
toplam prim büyüklüğü 20 milyar lirayı bulurken, iflas eden şirketler ve zarara uğrayan
üçüncü şahısların mağduriyeti için oluşturulan havuz hesabında, kazazedelerin haklarını
aramamaları sebebiyle, yüklü miktarda para birikti" dedi.
(Kaynak : Haber7)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10758.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Benzin fiyatlarına bir indirim daha
Benzin fiyatlarına dün yapılan 3 kuruşluk zam'ın ardından 24 saatini doldurmadan yeniden
indirim haberi geldi.
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanma yurtiçinde akaryakıt ürünlerinde de kendisini gösteriyor. 6
KURUŞ İNDİRİM Dün 3 kuruş zamlanan benzinde bugün 6 kuruş indirim yapıldı. İndirim
sonrasında İstanbul ve Ankara'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4.23 TL seviyelerinden
4.17 TL seviyelerine geriledi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10759.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Hangi ürün ne kadar zamlandı?
Mutfakta geçen yılın zam şampiyonu olan kuru kayısının fiyatı 2014'te yüzde 113 arttı.
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Aynı dönemde fındıkta yüzde 94, ayvada yüzde 54, antep fıstığında yüzde 43, mercimekte
yüzde 42 fiyat artışı gerçekleşti. İlişkili Haberler ENFLASYONU NE YÜKSEK TUTUYOR?
Merkez Bankası, beklentilerin altında gelse de hedefi yüzde 63.4 aşan enflasyonu bu
düzeylerde tutan ürünler arasına "ekmek, et, kahve ve çay"ı da ekledi. TAKSI PLAKASI
YINE KAZANDIRDI İstanbul'da taksi plakasının değeri geçen yılın ocak ayından bu yana
yaklaşık yüzde 18 artarak, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Geçen yıl ocakta, 1 milyon 320
bin liradan satılan taksi plakasının şimdiki değeri 1 milyon 600 bin lira oldu. 2014
ENFLASYONU BELLI OLDU Enflasyon aralık ayında yüzde 0,44 düştü, yıllık TÜFE yüzde
8,17 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl enflasyon yüzde 8,17
düzeyinde gerçekleşirken özellikle gıda fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Geçen yıl fiyatı en
fazla artan gıda maddesi kuru kayısı oldu. Kuru kayısının fiyatı, yüzde 113 artarak 14,56
liradan 30,99 liraya yükseldi. Gıda enflasyonunda ikinci sırada bir başka kuruyemiş çeşidi
olan fındık içi yer aldı. Yüzde 94,29'luk fiyat artışıyla kuru kayısı ile yarışan fındık içinin
fiyatı 26,26 liradan 51,02 liraya çıktı. Kuru kayısı ve fındık içini fiyat artışında ayva izledi.
Kış aylarının aranan meyvesi ayvanın fiyatı, yüzde 54,12'lik artışla 2,18 liradan 3,36 liraya
ulaştı. Antep fıstığının fiyatı ise geçen yıl yüzde 43,43 arttı. Böylece 37,24 lira olan Antep

fıstığının fiyatı 53,42 liraya yükseldi. MERCİMEKTE YÜZDE 42 ARTIŞ Baklagillerden
mercimek de gıda enflasyonun yüksek olduğu ürünler arasında yer aldı. Mercimek fiyatı
yüzde 41,87 artışla 3,66 liradan 5,2 liraya ulaştı. Sıcak içeceklerdeki fiyat artışı yüzde 34,70
seviyesinde gerçekleşti. Böylece sıcak içeceklerin ortalama fiyatı 0,72 liradan 0,97 liraya
çıktı. SOĞAN YÜZDE 28, PİRİNÇ YÜZDE 31 ARTTI Geçen yıl gofret fiyatı yüzde 31,60,
pirinç fiyatı yüzde 31,38, kuru soğan fiyatı yüzde 27,88, ceviz içinin fiyatı yüzde 27,04,
karnabahar fiyatı yüzde 26,87, çay fiyatı yüzde 25,80, nar fiyatı yüzde 24,87, zeytinyağı fiyatı
24,56, domates fiyatı 24,46, badem içi fiyatı yüzde 23,93, tereyağı fiyatı yüzde 22,92, kivi
fiyatı yüzde 22,31, elma fiyatı yüzde 21,08 arttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10760.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kayseri Güne Bembeyaz Başladı
Dün akşam Hisarcık Bölgesindeki kar ile mücadele çalışmalarını yerinde denetleyen ve
çalışanlara tatlı ikramında bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
belediye olarak karla mücadele çalışmaları için ekiplerin...
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Dün akşam Hisarcık Bölgesindeki kar ile mücadele çalışmalarını yerinde denetleyen ve
çalışanlara tatlı ikramında bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
belediye olarak karla mücadele çalışmaları için ekiplerin 3 vardiya halinde 24 saat görev
başında olduğunu söyledi. 3 vardiya halinde 24 saat çalışmalar devam etmektedir. Kayserinin
en büyük ilçesi Melikgazi de ulaşıma kapalı yolun söz konusu olmadığını belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç ”Bağ ve sayfiye yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgemizdeki
ana yollar, ana arteller ve ara yollar tamamı ile trafiğe açılmış durumdadır. 3 vardiya halinde
24 saat çalışmalar devam etmektedir. Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezine çıkış ve iniş
konusunda da her hangi bir sıkını bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızda kar ile ilgili her hangi
bir sıkıntı duydukları takdirde, belediyemize müracaat edebilirler” dedi. Okul ve otobüs
güzergahları ile eğimli yollar Battalgazi Bulvarı, Erciyes Caddesi gibi eğimli yollarda greyder
ile tuz serpme araçları bulundurduklarını, ekiplerin özellikle okul yolları ile belediye otobüs
güzergâhlarında hem kar temizleme hem de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması
gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Bölgesindeki
esnafları da ziyaret ederek çalışmaları değerlendi. Ulaşımın güvenli ve seri olması için Kasım
ayında planlama yapıldı

Kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile Kasım ayında planlama yapıldığını
belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiraladıklarını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıda da bulunmayı da ihmal etmedi ve
özellikle kaldırım kenarlarına rastgele park edilen araçların kar temizleme çalışmalarına engel
olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10761.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Kalpleri Küçültüldü Hayatları Değişti
Kayseri’de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Yur ile Elazığ’da yaşayan 62 yaşındaki Mehmet
Sıtkı Demir, ileri derecede kalp yetmezliği hastasıydı ve kalpleri yüzde 30’un altında
çalışıyordu. Her iki hastaya da ani kalp durmasında devreye...
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Kayseri’de yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Yur ile Elazığ’da yaşayan 62 yaşındaki Mehmet
Sıtkı Demir, ileri derecede kalp yetmezliği hastasıydı ve kalpleri yüzde 30’un altında
çalışıyordu. Her iki hastaya da ani kalp durmasında devreye girecek kalp pili takıldı.
’Ameliyat olamazsınız’ denilen hastalar, Memorial Kayseri Hastanesi’ne başvurdu. Kalp ve
Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Özerdem tarafından her iki hastaya aynı
seansta hem kalp küçültme hem de by-pass ameliyatı gerçekleştirildi. Kalplerinin çalışma
kapasitesi yüzde 50’nin üzerine çıkan Yur ve Demir, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
Elazığ’dan kalp yetmezliği tanısıyla Kayseri’ye gelen 3 çocuk babası Mehmet Sıtkı Demir, 26
yıl önce ilk kalp krizini geçirdi. 13 kez anjiyo olan Demir’e kalp yetmezliği nedeniyle iki
hafta önce de kalp pili takıldı. Ani kalp durması riskine karşı önlem amaçlı olarak takılan pille
yaşamını sürdüren Demir, hastalığının ameliyat edilebilir olduğunu öğrenince, Memorial
Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Özerdem’e
başvurdu. Hastalığı yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen hatta yaşamını tehdit eden
Demir, aynı seansta gerçekleştirilen iki ameliyatla tedavi edildi. Doç. Dr. Özerdem, Mehmet
hastanın kalbini küçülttü ve bypass ile tıkalı olan damarlarını değiştirdi. Memur emeklisi olan
Mehmet Sıtkı Demir, “Hastalığımın ameliyatla çaresinin bulunmadığını ve ömür boyu kalp
pili ile yaşamak zorunda olduğumu öğrendim. Bunu duyunca büyük bir umutsuzluğa
kapıldım. Büyük oğlum Kayseri’de yaşıyor. Yaptığımız araştırma sonucunda Doç. Dr.
Gökhan Özerdem’in bu tür ameliyatları yaptığını duyduk. Başarıyla yapılan ameliyatın
ardından sağlığıma kavuştum. Hocamıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri’de
yaşayan işçi emeklisi 3 çocuk babası Mustafa Yur da aynı hastalıkla mücadele ediyordu. Üst
üste 4 kez kalp krizi geçiren ve ‘kardiyomiyopati’ denilen ileri derecede kalp yetmezliği
hastası olan Yur da, yaklaşık 2 hafta önce kalp pili ile yaşamaya başlamıştı. O da ameliyat
olabilme ihtimalini öğrenince Memorial Kayseri Hastanesi’nin yolunu tuttu. Doç. Dr.
Özerdem ile tanışınca hayatı bir anda değişen Yur’a da yine aynı seansta hem kalp küçültme
hem de bypass yapıldı. “Yeniden doğmuş gibiyim” sözleri ile mutluluğunu dile getiren Yur,
aynı durumda olan hastaların umutsuzluğa kapılmadan tedavi olmalarını istedi. Yur ve

Demir’in, iki seansta 4 ameliyatla yaşama yeniden tutunmalarını sağlayan Doç. Dr. Gökhan
Özerdem, kalp yetmezliği hastalarına uygulanan işlemin kalp yetmezliği ameliyatı olduğunu
söyledi. Bu tür ameliyatların, kalbin çalışma kapasitesi yüzde 30’un altındaki hastalara
uygulandığını dile getiren Doç. Dr. Özerdem, “Sol kalbin, normalde 3.5-5.5 santimetre olması
gereken çapı, 7 santimetreye kadar çıkabiliyor. Bu durumda kalp büyüyor ve kalp yetmezliği
ortaya çıkıyor. Ameliyat ile kalbin boyutunun küçültülmesi ve çalışma kapasitesinin
artırılması hedefleniyor. Bu tür ameliyatlar; kalbin yan ya da ön tarafının çıkarılması şeklinde
yapılıyor. Biz hastalarımızdan Mustafa Yur’a kalbinin yan tarafından, Mehmet Sıtkı Demir’e
kalbinin ön tarafından küçültme işlemi uyguladık. Yani o kısımlarını keserek çıkarttık. Ani
kalp durmasının önüne geçmek için takılan kalp pilleri de vücutlarında kalacak. Şu anda pil
gereksinimleri ortadan kalktı. Kalplerinin çalışma kapasitesi de yüzde 30’den yüzde 50’nin
üzerine çıktı. Durumları çok iyi ve yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. Bu cerrahi
müdahale yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren bir operasyondur. Bu operasyonlar hastanemizde
çok defa başarıyla yapılmıştır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10762.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı
Mehmet Adıgüzel, İl Emniyet Müdürü
İbrahim Kulular’ı Ziyaret Etti
Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’a Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı
Mehmet Adıgüzel nezaket ziyaretinde bulundu.Yeşilay Kayseri Şubesi’nin faaliyetleri
hakkında bilgi veren başkan Mehmet Adıgüzel, başta gençler olmak üzere...
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Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’a Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı
Mehmet Adıgüzel nezaket ziyaretinde bulundu. Yeşilay Kayseri Şubesi’nin faaliyetleri
hakkında bilgi veren başkan Mehmet Adıgüzel, başta gençler olmak üzere toplumun her
kesimine zararlı alışkanlıklara karşı farkındalığı artırmaya yönelik hizmetlerinin olduğunu
söyledi. Adıgüzel, Kayseri Emniyet Teşkilatı’nın özverili çalışmalarını yakından takip
ettiklerini ve takdir ettiklerini söyledi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ise, Kayseri’nin
bir huzur şehri olduğunu belirtti. Kulular, Uyuşturucu kullanımında Avrupa’ya kıyasla
Türkiye’nin daha iyi bir durumda olduğunu, zararlı alışkanlıkların oranının daha düşük
olduğunu, Kayseri’nin ise Türkiye ortalamasına göre durumunun daha iyi olduğunu bildirdi.

Avrupa’da yüzde 2 olan uyuşturucu kullanımını Türkiye’de binde 2 civarında olduğunun
altını çizen Kulular, narkotik timlerinin okulların etrafında hiçbir olumsuz duruma mahal
vermediklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10763.html
Erişim Tarihi: 12.01.2015

“Başkanlar İz Bırakan Eserler Yapmalı“
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, başkanların şehirde iz bırakan eserler yapması
gerektiğini belirterek bu nitelikte 3 önemli proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kocasinan
Belediyesi olarak yaptıkları işlerin tamamının farklı,...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, başkanların şehirde iz bırakan eserler yapması
gerektiğini belirterek bu nitelikte 3 önemli proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kocasinan
Belediyesi olarak yaptıkları işlerin tamamının farklı, yeni ve öncü olmasına özen
gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, Orta Yol, Kentsel Dönüşüm ve Besi Hayvancılık
Bölgesi için hazırladıkları 3 projenin iz bırakan eser boyutunda büyük önem taşıdığının altını
çizerek, "Rutin belediyecilik hizmetlerimiz zaten devam ediyor. Ama bu 3 proje bizim bu yıl
içerisinde en fazla mesai, para ve zamanımızı alacak. Tamamladığımızda gelecek yıllarda dua
alacağımız iz bırakan işler olacak” dedi. Kentsel dönüşüm kapsamında kent merkezindeki 4
bin 800 hektarlık alanın yaklaşık yüzde 30’luk bölümünün dönüşüme ihtiyaç duyduğunu
kaydeden Başkan Çelik şöyle devam etti; “Bu konuda hazırladığımız projeler birer birer
hayata geçiyor. Bu doğrultuda Ahi Evran Projemiz Bakanlar Kurulu’ndan onay aldı. Böyle bir
projeyi 6 ay gibi kısa sürede bu safhaya getirebilmek bizim için başarıydı. Kentsel dönüşümde
6306 Sayılı Yasa 46 kalem işi içeriyor. Biz şimdi 18. sıradaki işe geldik. Ama burası bizim
için önemli bir eşikti. Bu eşiği aştıktan sonra işler biraz daha rahatlıyor. Ahi Evran
Projesi’nde bundan sonraki işimiz mekânsal projelerin yapılması ve onaylanmasıdır. İnşallah
kısa sürede tamamlayacağız. Ahi Evran’la birlikte yürüyen 7 bölgemiz var. Bunlarla ilgili
İmar Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve İmar A.Ş’miz uyumlu ve koordineli olarak
çalışmalarına devam ediyor. İnşallah o projelerimiz de çok süratli bir şekilde hayata
geçirilecek.” Mevcut geniş yol ve kaldırımları geçmişte Kayseri’ye kazandıran merhum
Osman Kavuncu’yu hatırlatan Başkan Çelik, “60 yıl geçmesine rağmen O’nun açtığı geniş
yollar ve geniş caddelerden dolayı kendisini rahmetle anıyoruz. Bu Orta Yol Projesi de
önümüzdeki 10 yıllar boyunca bizleri yad ettirecek bir proje olacak. Projenin tanıtımını da bu
ay içerisinde yapmayı planlıyoruz. Şimdiye kadar açılan bölümünü hariç tutuyorum. Burada
bizim şansımız Sarımsaklı Ana Taşkın Kanalı’nın iki yanındaki kamuya ait olan bölümleri yol
olarak kullanabilme imkanımızdır. Dolayısıyla harcayacağımız asfalt, altyapı ve kanalın
betonarme içerisine alınması 20-25 milyon lira tutacak. İnşallah bu projeyi mevcut belediye
bütçesiyle yapıp hayata geçireceğiz" şeklinde bilgiler verdi. Besi Hayvancılık Bölgesi

Projesi’yle ilgili olarak da bilgiler veren Başkan Çelik, "Kocasinan’daki kanatlı hayvan,
yumurta tavukçuluğu çiftlikleriyle büyükbaş besi ahırları bugünkü modern şehre temizlik
açısından sıkıntı oluşturuyor. Koku ve mikrop üretiyor. Burayı nasıl iyileştiririz diye yola
çıktık. Hayvancılık Kayseri Ekonomisi için ciddi bir değer konumunda. Bu arkadaşlarımıza
daha hijyenik ortamlarda çalışabilecekleri, daha geniş ve daha hızlı büyüyebilecekleri yer
oluşturabilirsek, ciddi bir ekonomik potansiyel üreteceğimizi düşünüyorum. Bu konudaki en
büyük sıkıntımız ise büyük ölçekli, çevre açısından sorun teşkil etmeyecek şekilde,
merkezden uzak bir yer teminiydi. Bir çalışma yaptık ve 4 milyon metrekareden büyük bir
alanı hazineden talep ettik. Bu alan için Hazine ve Milli Emlak’la görüşmelerimiz devam
ediyor” diye konuştu. Başkan Çelik sözlerini şöyle noktaladı, "Kayseri’de şu anda sadece 100
bin büyükbaş ve 2 milyon tavuk var. Bunu artırabilirsek her yıl nakit olarak ekonomiye 1
milyar liralık bir kaynak oluşturmuş olacağız. Bu paranın tamamı da Kayseri’de kalacak. Bu
büyük bir proje. İnşallah Ankara’da bakanlarımız ve hükümetimizin desteğiyle 3 önemli
projeyi de kazandıracağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10764.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kedi Evinde Kısırlaştırma Ve İç Parazit
Uygulaması Devam Ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi’nde kısırlaştırma ve iç parazit uygulaması
çalışmaları devam ediyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor
Etkinlikleri A.Ş. Veteriner Hekimi Hilal Akbaş, "Yaz...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi’nde kısırlaştırma ve iç parazit uygulaması
çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor
Etkinlikleri A.Ş. Veteriner Hekimi Hilal Akbaş, "Yaz ve Kış döneminde paraziter kaynaklı
sorunlar hayvanlarımızı sıkıntıya düşüreceği için düzenli olarak iç parazit uygulaması
yapılmaktadır. Ayrıca özellikle viral hastalıklardan korunmak için mevcut kedilerimizin
karma ve kuduz aşıları yapılmıştır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10765.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

“Kıbrıs İle Gönül Bağımız Var“
Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Yavru Vatan Kıbrıs ve
Eğitim Modeli" programı için Kayseri’ye gelen Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.
Suat İrfan Günsel başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Kıbrıs ile gönül bağımız olduğunu ifade
eden Başkan Özhaseki, "Kıbrıs’ı kendimizden bir parça olarak görüyoruz" dedi.
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Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel başkanlığındaki Kıbrıs
heyetinin ziyaretine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Ziyarette
Yakındoğu Üniversitesi ile ilgili bilgi veren Dr. Suat Günsel, 103 farklı ülkeden, 26 bin
öğrencileri olduğunu söyledi. Kayseri ile duygusal bir bağları olduğunu da ifade eden Günsel,
"Üniversitemizde 700 civarında Kayseri bölgesinden öğrenci var. Kayseri ile olan derin
bağımız ve Kıbrıs Türkünün minnettarlığı bu sayı değil. Bugünkü değerlerimize sahip
olmamızda Kayseri’nin etkisi çok yüksek. 1974 Barış Harekatında komandolar Kayseri’den
geldi. Bu bakımdan Kıbrıs Türkü’nün buraya verdiği değer daha farklıdır" dedi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Kıbrıs ile gönül bağımız olduğunu ifade ederek 1974
Harekatı ile ilgili bir anısını anlattı. Harekat başladığında Kayseri halkının çok
heyecanlandığını ifade eden Başkan Özhaseki, "Kayseri’de medresenin üzerine ’Gönüllü
harbe gitmek isteyenler yazılsın’ şeklinde bir yazı asıldı. Biz de 17 yaşındaydık ve sıraya
girerek adımızı yazdırdık. Kıbrıs’a yakın bir ilgimiz, duygusal bir bağımız var. İnşallah
bağımsız, hür ve gelişmiş bir ülke olarak sonuna kadar devam eder. Kıbrıs’ı kendimizden bir
parça olarak görüyoruz" diye konuştu. Ziyarette Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr.
Suat İrfan Günsel, Başkan Özhaseki’ye günün anısına bir plaket verdi. Başkan Özhaseki de
Dr. Günsel’e el yapımı vazo hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10766.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Proje
Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı ve İ.H.H (İnsan Hakları ve Hürriyetleri Yardım Vakfı) arasında
imzalanan proje tanıtım toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre
Merkezi’nde yapıldı.

07 Ocak 2015 Çarşamba 14:01

Milli Eğitim Bakanlığı ve İ.H.H (İnsan Hakları ve Hürriyetleri Yardım Vakfı) arasında
imzalanan proje tanıtım toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre
Merkezi’nde yapıldı. Tanıtım toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Bahameddin Karaköse, Mahmut Tatlı, Melikgazi İlçe Milli
Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran, İ.H.H
Kayseri temsilcileri ve okul müdürleri katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu ”Efendimizin yetimler ve öksüzlere söylediği hadisi var. Siz onlara
dünyanın bütün nimetlerini verseniz, mutlaka onların bir kanatları yerdedir’ buyurmuştur.
Dünyada yaklaşık ikiyüz milyon yetimden söz ediliyor, yansımayan bir o kadar daha vardır.
Ama ne acıdır ki yüzde doksanı Müslüman coğrafyasında bulunuyor. Onun için iyi
kenetlenmemiz lazım, üzerimize vazife sayıp bir şeyler yapmıyorsak bu bizim
eksikliğimizdir. İlimizde bir çok proje hayata geçirdik ama bana göre amiral projemizdir. Ben,
dava arkadaşlarım olarak sizlerden hayırseverlikte öncü olan Kayserimizi bu projede de
Türkiye birincisi yapacağınıza inancım tamdır. ” dedi. İ.H.H Kayseri Temsilcisi Ali
Tokluman ”Kurumumuzun birinci görevi yetimlere sahip çıkmaktır. Gönüllülük esasına göre
çalışıyoruz. Kayseri’de dokuz yıldır faaliyet göstermekteyiz, iki yüz aile şahsında dört yüz
kırk yetime sahip çıkmaktayız. ” dedi. İ.H.H (İnsan Hakları ve Hürriyetleri Yardım Vakfı)
tanıtım gösterisinin ardından proje sorumlusu Hatice Kurt, projenin tanıtımı yaptı. Hatice Kurt
165 ülkede faaliyet göstermekte olduklarını , çalışma bölgelerinin savaş, kuraklık ve afet
bölgeleri olduklarını belirti. Kurt amaçlarının dul ve yetimleri tehlikelerden korumak
olduğunu, bu tehlikelerin organ mafyası, insan tacirleri olduğunu söyledi. Proje sorumlusu
Hatice Kurt ”Türkiye’de iki buçuk yetim var. Biz bu yetimlere dokunmazsak, başkaları
dokunacaktır. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak zorundayız . Onun için siz
eğitimcilerden bu projeye sahip çıkmanızı istiyorum. ” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10767.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayserigaz’dan Önemli Hatırlatma!
Beyaz örtünün her yeri kaplamasıyla birlikte, doğalgaz kullanımında artış olduğunu belirten
Kayserigaz yetkilileri, doğalgazı etkin kullanmanın yollarını anlatıyor.
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Beyaz örtünün her yeri kaplamasıyla birlikte, doğalgaz kullanımında artış olduğunu belirten
Kayserigaz yetkilileri, doğalgazı etkin kullanmanın yollarını anlatıyor. Tüm yurdu etkisi
altına alan kar yağışı ile birlikte, doğalgaz tüketiminin de arttığına dikkat çeken Kayserigaz
yetkilileri, kışın gelebilecek yüklü faturalardan ve zehirlenme gibi istenmeyen vakalardan
kaçınmak için doğalgazda etkin kullanmanın yöntemlerini açıklıyor. Etkin bir tasarruf için
mantolamanın gerekli olduğunu vurgulayan yetkililer, iyi yalıtılmış bir hane içerisinde %70’e
kadar büyük tasarruf sağlanabileceğini söylüyorlar. Diğer yandan, değişken sıcaklık yerine
sabit bir iklim oluşturarak ısıyı sürekli olarak muhafaza etmek de faturalarda istenmeyen
rakamları görmeyi engelliyor. Kombi ve petek bakımını düzenli ve zamanında yapmak,
peteklerin önüne ısıyı engelleyecek eşya ve nesneleri koymamak, perdeleri ve varsa panjurları
karanlık saatlerde kullanmak da ev içerisindeki ısının korunarak fazla enerji sarfiyatının
önüne geçiyor. Diğer yandan, soğuk havaların etkisinin artmasından dolayı, kimi
kullanıcılarca menfezlerin kapatıldığını söyleyen yetkililer, böylesine bir davranışın yasak ve
son derece tehlikeli bir hareket olduğunu belirtiyorlar. Doğalgaz, soba gibi ısıtma
gereçlerinden meydana gelen istenmeyen vakaların genellikle menfezlerin kapatılmasından
kaynakladığının altını çizen yetkililer, yaz ve kış olmak üzere tüm bir sene boyunca
menfezlerin açık tutulması gerektiği hatırlatmasında bulunuyorlar. Son olarak, abonelerin
herhangi beklenmedik bir durumla karşılaşmalarında ya da doğalgaza dair en ufak bir şüpheli
gelişme olduğunda 187 numaralı Doğalgaz Acil ekiplerini arayarak yardım talep etmeleri
hatırlatmasında bulunan Kayserigaz yetkilileri, tüm Kayserili vatandaşlar için sorunsuz bir kış
geçirmelerini diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10768.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayseri OSB’den Bir Yenilik Daha
Enerji verimliliği başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği önemli projelerle
Türkiye’nin model sanayi bölgelerinden olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, bir yeniliğe
daha imza attı.
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Enerji verimliliği başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği önemli projelerle
Türkiye’nin model sanayi bölgelerinden olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, bir yeniliğe
daha imza attı. Önceki yıllarda bölgedeki doğalgaz abonelerinin sayaçları ilgili firmalara
gidilerek okunurken, 2015 yılı itibariyle uzaktan okuma sistemi sayesinde abonelerin
sayaçları uzaktan okunarak doğalgaz faturaları kesilebilecek. Uzaktan Doğalgaz Sayaç
Okuma Sistemi, sunduğu avantajlar ve nitelik bakımından Türkiye’deki OSB’lerde hayata
geçirilen ilk sayaç okuma sistemleri arasında yer almaktadır. Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Organize Sanayi Bölgesi’nin bir yandan
büyürken diğer yandan ise teknolojik gelişmeleri takip ederek örnek bölge olmaya devam
ettiğini söyledi. Sistem avantajları beraberinde getiriyor Uzaktan sayaç okuma sistemi,
doğalgaz sayaçlarının yanına yerleştirilen haberleşme ünitelerindeki sim kartlar ile
çalışmaktadır. Sistemden anlık okuma, doğalgaz kullanım basıncı, sıcaklık, mekanik sayaç
endeksi ve elektronik sayaç endeksleri alınabilmektedir. Normal şartlarda 3 gün süren sayaç
okuma işlemleri sistem sayesinde yaklaşık 30 dakikada tamamlanmaktadır. Sistem, iş
yükünde azalma, zaman tasarrufu, doğalgaz tedarikçisi firma ile eş zamanlı sayaç okuma ve
her ayın başında düzenli olarak fatura kesme avantajlarını da sunuyor. 2015 yılında faturaların
tamamı uzaktan okuma sistemiyle kesilecek İki yıl süren deneme çalışmalarıyla, Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren, doğalgaz tüketiminin yaklaşık % 90’ını
gerçekleştiren 80 firmada test edilen sistem, 2015 yılı itibariyle hayata geçirildi. Yıl içerisinde
ise 750 doğalgaz abonesinin tamamında sistemin uygulanması hedefleniyor. “Örnek bölge
olmaya devam edeceğiz” Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin her geçen gün büyüyen ülke
ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkat çeken Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Hasyüncü “Başta eğitim olmak üzere birçok alanda sanayicimize kaliteli
hizmet vermek için özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bölgemiz alt yapı çalışmalarını
tamamladı” dedi. Doğalgaz sayaçlarında uzaktan okuma sistemini de değerlendiren Ahmet
Hasyüncü “Organize sanayi bölgemiz her geçen gün büyüyor. Bir yandan bölgemiz büyürken
diğer yandan ise teknolojik gelişmeler başta olmak üzere yeniliklerden yararlanarak
sanayicimize daha kaliteli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. 2010 yılında elektrik sayaçlarında
uzaktan okuma sistemine geçerek bu alanda bir yenilik sağlamıştık. 2015 yılında ise
bölgemizdeki doğalgaz abonelerimizin tamamının sayaçlarının uzaktan ve eş zamanlı okuma
sistemi sayesinde okunup faturalarının düzenlenecek olması sanayimiz ve Bölgemiz adına
önemli gelişmedir.

Yapacağımız yatırımlar ve yeniliklerle Türkiye’nin model sanayi bölgesi olma geleneğimizi
devam ettireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10769.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

AGÜ İle Yakın Doğu Üniversitesi Arasında
İşbirliği Protokolü
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu
Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu
Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Abdullah Gül Üniversitesinde düzenlenen
işbirliği protokolünün amacı; eğitim, bilim, kültür ve sanat dalları ile tüm eğitim-öğretim
alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, her
düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif
faaliyetler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, her iki üniversiteyi uygun şekilde tanıtıcı
faaliyet yapmak olduğu belirtildi. Protokol törenine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Yakın Doğu
Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve her iki üniversitenin rektör yardımcıları
katıldı. Protokol töreninde konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan
Sabuncuoğlu, "Bugün çok hayırlı bir işbirliğinin imzalarını atacağız. Biz Abdullah Gül
Üniversitesi olarak zaten ’3. nesil üniversiteyiz’ derken, bunları vurgulamaya çalışıyoruz.
Toplumla bütünleşik bir üniversite olmak istiyoruz. Yalnızca iş ve sanayi dünyasıyla, sivil
toplum kuruluşları ile değil diğer üniversitelerle de sürekli işbirliği içerisinde olmak istiyoruz.
Bu açıdan yapılan bu işbirlikleri çok önemli" diye konuştu. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu
Rektörü Dr. Suat Günsel, "Bugün bu işbirliğini yapmak beni çok duygulandırdı. Bugün
burada olmamızın başka duygusal yanı da var. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin
bugünkü oluşumu 1974 Kıbrıs Barış Harekatıdır. Bugün gelinmiş olan bu noktada 1974
harekatının duygusal yanı Kayseri ile o çıkartma yapıldığı döneminde komando ekipleri
buradan gitmişti. O bakımdan Kıbrıs Türkünün buraya olan duyguları daha farklıdır. Ayrıca
bizim buraya verecek çok şeyimiz olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda bizimde buradan
alacağımız çok şey var. Bu açıdan bu protokol çok önemli. Hayırlı olsun" ifadelerini kulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10770.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Siyasi Kulisler Hareketlendi
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı karar gereği haziran ayında yapılacak milletvekili
seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 10 Şubat saat 17.00'a kadar
görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Kayseri’de gözler isimleri milletvekili adaylığı için
anılan kamu görevlilerine çevrildi.

07 Ocak 2015 Çarşamba 18:45

Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı bu karar gereği Kayseri’de isimleri milletvekili adaylığı için
geçen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
KTO Başkanvekili Ferhat Akmermer, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur,
MÜSİAD Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve Şükrü Karatepe gibi
isimlerin görevlerinden istifa etmesi bekleniyor. Karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 5 Ocak 2015 tarihli kararı bugün Resmi Gazete 'de
yayımlandı. Kararda, 7 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde aday olmak isteyen, •
Hâkimler ve savcılar, • Yüksek yargı organları mensupları, • Yüksek öğretim kurumlarındaki
öğretim elemanları, • Yükseköğretim Kurulu üyeleri, • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
üyeleri, • Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet
bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, • Belediye başkanları, • Subaylar
ile astsubaylar, • Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, • Belediye
meclisi üyeleri, • İl genel meclisi üyeleri, • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları
teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların seçimin başlangıç
tarihinden 1 ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği vurgulandı.
'EMEKLİ OLACAKLARIN DA İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR' YSK kararında 2839 sayılı
Milletvekili Kanunu'un 18. maddesinde; aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte
“görevden ayrılma isteğinde bulunma” koşulu anımsatıldı ve "Bu koşulun istifa şeklinde
ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin
aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Başka bir anlatımla, istifa veya
emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, 'görevden ayrılma' biçiminde kapsayıcı
bir ifade kullanılmıştır. Bu nedenle; 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi kapsamına giren kamu
görevlileri, siyasi parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları
(subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu
bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya
ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 7 Haziran 2015 tarihinde
yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik
yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda
öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya
istifa isteminde bulunanların 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına
kanunen imkân bulunmamaktadır" denildi. SON TARİH 10 ŞUBAT YSK kararının sonuç
bölümünde şunlara vurgu yapıldı: "Açıklanan nedenlerle en geç 10 Şubat 2015 Salı günü saat
17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde
bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanun'un 19. maddesinde yer alan

görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Kamu görevlilerinden emeklilik
dilekçesi verip aday olacakların en geç 10 Şubat 2015 Salı gününden geçerli olmak üzere
emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 10 Şubat 2015 Salı günü saat 17.00’ye kadar
vermeleri gerektiğine oy birliğiyle karar verildi” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10771.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kom Ekiplerinden Uyuşturucu Tacirleride
Darbe
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 ayrı
operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen
bilgiye göre ekiplerin Selçuklu Mahallesi’nde yaptığı...
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 ayrı
operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen
bilgiye göre ekiplerin Selçuklu Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda B.D. ve M.A.K.’nin içinde
bulunduğu otomobilde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 54
gram esrar, 30 adet ecstasy hap, ikametlerinde yapılan aramalarda ise 216 gram esrar
maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Yapılan soruşturma sonucunda M.A.K.’nin serbest
bırakıldığı, B.D.’nin ise tutuklandığı kaydedildi. Yapılan bir başka operasyonda ise M.G.’nin
kullandığı otomobilin durdurularak arama yapıldığı bildirildi. Aracın içinde 5.10 gram gelen
metamfetamin, 56.16 gram gelen metam fetamin maddesi, 2.50 gram toz esrar ele geçirildiği
öğrenildi. M.G.’nin yapılan soruşturma sonrasında tutuklandığı kaydedildi. Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bir başka operasyonda S.S.
kardeşi S.S., karısı G.S. ve F.K.’nın araçlarında ve evlerinde arama yapıldığı bildirildi.
Yapılan aramalarda, 34 adet alüminyum folyo içerisinde 63,50 gram gelen metamfetamin
maddesi, şahıslardan SS isimli şahsın pantolonun cebinde 2 ayrı alüminyum folyoya sarılı
0,50 gram gelen metamfetamin maddesi, FK isimli şahsın üzerinde 1 adet alüminyum folyoya
sarılı 0,50 gram gelen metamfetamin maddesi, oda içerisinde alüminyum folyoya sarılı 1,10
gram gelen metamfetamin maddesi, şeffaf naylona sarılı vaziyette parçalanarak toz haline
getirilmiş 0,5 gram gelen ecstasy tablet kırıntısı, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet
şarjör, ve 1 adet 7,65 mm çapında fişek ile 1 adet yarı otomatik av tüfeği ve 24 adet çeşitli
markalarda av fişeği ele geçirildi. S.S.’nin “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan
tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10772.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Erbosan Ortaokulu Aile
Yöneticilerinden Melikgazi
Ziyaret

Birliği Ve
Belediyesine

Erbosan Orta Okul Müdürü Bayram Solmaz ile bir grup öğretmen ve Okul Aile Birliği
Başkanı Şerife Eldem, Üyeler Cem Atakan ile Türkan Özdemir Melikgazi Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç ’ı ziyaret ederek, belediyenin eğitim ve öğretime...
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Erbosan Orta Okul Müdürü Bayram Solmaz ile bir grup öğretmen ve Okul Aile Birliği
Başkanı Şerife Eldem, Üyeler Cem Atakan ile Türkan Özdemir Melikgazi Belediye Başkanı
Dr. Memduh Büyükkılıç ’ı ziyaret ederek, belediyenin eğitim ve öğretime yönelik çalışmaları
hakkında bilgi aldı. Melikgazi Belediyesince eğitime ve öğretime yapılan yatırım ve
hizmetlerden dolayı eğitim camiası adına teşekkür eden Erbosan Orta Okul Müdürü Bayram
Solmaz, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ı özellikle Erbosan Okulu çevre düzenleme,
ağaçlandırma ve spor aletleri ile sahasının bakımı için Okul Aile Birliği ile birlikte teşekkür
ve nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Melikgazi Belediyesi’nin eğitimin ve
eğitimcinin dostu olduğunu her vesile ile eğitime yatırım ve hizmet sunduklarını hatırlatan
Başkan Büyükkılıç, "İlçe sınırları içerisinde yer alan bütün eğitim kurumlarına kesintisiz ve
ayrım yapmadan yatırım ve hizmet sunuyoruz. Bir okulun ihtiyacı olan çocuk bahçesi inşa
ederken, diğer okulun spor salonu, bir başka okulun ise tiyatro salonunu inşa ederek hizmete
sunuyoruz. Özellikle okul yollarına büyük önem veriyoruz. Çünkü kesintisiz ve güvenli okul
yolları için her türlü önlemi alıyoruz. Okul kantinlerin mekansal denetimlerini yapıyoruz.
Okul bahçelerine açık alan basketbol sahaları inşa ederek bir bakıma mahalle gençlerine ve
çocuklarına sunuyoruz” dedi. Bu ülkenin değerlerine, bilgi birimine, eğitmenlerine ve tarihine
büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu ziyaretten son derece
mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10773.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kocasinan’dan
Mücadele

Yeni

Araçlarla

Karla

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dün başlayan kar yağışı sonrası kar ve buzla
mücadele çalışmalarını yeni araçlarla aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.Kar yağışı
sevincini ’Büyüklerimiz Ya Rabbi yazımızı yaz, kışımızı...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dün başlayan kar yağışı sonrası kar ve buzla
mücadele çalışmalarını yeni araçlarla aralıksız devam ettirdiklerini söyledi. Kar yağışı
sevincini ’Büyüklerimiz Ya Rabbi yazımızı yaz, kışımızı kış eyle diye dua ederler’
cümleleriyle dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Hakikaten önemli bir
dua. Yağmur da, kar da yağacak, güneş de çıkacak. Biz belediye olarak bunlara karşı
tedbirimizi alacağız. Ekiplerimiz durmadan çalışıyor. 65 kilometre ötedeki Felahiye-Özvatan
sınırındaki Amarat’a, 50 kilometre ötedeki Yozgat sınırındaki mahallelerimize
Bayramhacı’ya, Himmetdede’ye Nevşehir sınırına kadar çok geniş bir alanda karla, buzla
mücadele veriyoruz" dedi. Akşam başlayan kar yağışıyla birlikte gece boyunca hiç durmadan
3 vardiya esasına göre çalışmaya başladıklarını vurgulayan Çelik, "Yaklaşık 200 elemanımız,
40 kadar da çok farklı özellikteki yeni makinelerimiz temizlik işlerinde şu an sahada çalışıyor.
Bizi en çok heyecanlandıran yeni aldığımız makinelerin devreye girmesi. Bu makineleri 3’lü
set halinde çalıştırıyoruz. Önde ağzında bıçak olan makine karı kürürken, arkadan ikincisi
fırçayla süpürüyor, son aracımız da tuzlama yapıyor. Kaldırımlarda büyük makinelerin
ulaşamadığı yerlerde insan gücünün yanında makine gücünü kullanmak bizim işimizi çok
kolaylaştırıyor. İnşallah sayısını da hızla artıracağız. Şu anda bu makineler Kocasinan’da
çeşitli cadde ve sokaklarda çalışıyor. Artık Avrupa’da görmeye alıştığımız tarzdaki bu
makineleri biz Kayseri’de Kocasinan’da kullanmaya başladık. İnşallah yağış olduğu
müddetçe biz temizlik yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Şehrin her caddesinde,
sokağında çalıştıklarının altını çizen Başkan Çelik, "Önceliğimiz tabii ki ana ulaşım arterleri,
ana yollar. Bunları temizledikten sonra da hedefimiz içerdeki küçük caddelere kadar
ulaşabilmek ve temizleyebilmek. Ticari ve sanayi bölgelerimizde, iş yerlerinin yoğun olduğu
bölgelerde ise gece çalışmayı daha uygun buluyoruz. Araç trafiği ve yaya trafiğinin yoğun
olduğu iş bölgeleri özellikle eski sanayi ve yeni sanayi bölgemizde de gece çalışma
yapacağız. Sabaha kadar oraları da temizleyeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10774.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayseri’de 5 İlçede Okullar 1 Gün Tatil
Edildi
Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Yahyalı, Hacılar, Sarıoğlan, Bünyan ve
Yeşilhisar ilçelerinde okulların 1 gün tatil edildiği öğrenildi. Kayseri’de etkisini gösteren kar
yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar...
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Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Yahyalı, Hacılar, Sarıoğlan, Bünyan ve
Yeşilhisar ilçelerinde okulların 1 gün tatil edildiği öğrenildi. Kayseri’de etkisini gösteren kar
yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Yahyalı, Hacılar, Sarıoğlan,
Bünyan ve Yeşilhisar ilçelerinde okulların 1 gün tatil edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10775.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Toki Sakinlerinden Yahyalı Belediye
Başkanı Öztürk’e Teşekkür Ziyareti
Yahyalı 75. yıl mahallesi TOKİ konutlarında 5 yıldır devam eden kaldırım, yol, su ve
kanalizasyon sorunlarının KASKİ ve Yahyalı Belediyesi’nin çalışmaları sonucunda
çözülmesiyle rahat bir nefes alan TOKİ sakinleri teşekkür etmek amacıyla...
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Yahyalı 75. yıl mahallesi TOKİ konutlarında 5 yıldır devam eden kaldırım, yol, su ve
kanalizasyon sorunlarının KASKİ ve Yahyalı Belediyesi’nin çalışmaları sonucunda
çözülmesiyle rahat bir nefes alan TOKİ sakinleri teşekkür etmek amacıyla Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde
bulunan Başkan Esat Öztürk, yıllardır sorunlarla uğraşan TOKİ’de yaşayan vatandaşlarımızın
sorunlarını çözdükleri için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Öztürk, “ Belediyeciler hizmet
götürdükleri yere alnının ve yüzünün akıyla gidermiş. Çok şükür bizde TOKİ’ye giderken
alnımız ve yüzümüz ak olarak gidiyoruz. Ben huzurunuzda TOKİ’de yıllardır devam eden su
ve kanalizasyon sorununu çözen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve KASKi Genel
Müdürümüze teşekkür ediyorum. Altyapı sorunları giderildikten sonra bizde Yahyalı
Belediyesi olarak bozulan parke, asfalt ve kaldırımları yeniden yaptık. Ayrıca kış aylarında

dik yokuşları bulunan TOKİ ve Şelale Kooperatifinde oturan insanlarımızın kar ve buzlanma
nedeniyle ulaşım sıkıntısı çekmesinler diye on ton solüsyon aldık. Ekiplerimizde,
makinelerimiz de hazır. İnşallah TOKİ, Şelale Kooperatifi oturan insanlarımız bu kış sorunsuz
şekilde ulaşımlarını sağlayacak. Ayrıca ilçemizde karla mücadele ve don olayına karşı
belediye olarak hazırız” diye konuştu. TOKİ’nin çam ağaçlarının altında oturumuyla,
Yahyalı’yı tepeden gören panoramik görüntüsünün çok hoşuna gittiği ifade eden Başkan Esat
Öztürk, "Orada oturanlara yaptığımız çalışmalar hayırlı olsun. Güle güle otursunlar”dedi.
Başkan Öztürk ayrıca, yapılan işlerin kaliteli olması açısından çalışmaları yerinde Belediye
Başkanı gözüyle kontrol ettiğini de ifade etti. 75.yıl mahallesi muhtarı Halil Şimşek de,
Yahyalı Belediyesi ve KASKİ’nin yaptığı çalışmalarla rahatladıklarını belirterek, Başkan
Öztürk’e ve KASKİ’ye teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10776.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayseri’de 11 İlçede Eğitime 1 Gün Kar
Tatili
Kayseri’de 11 ilçede yağan kar nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, KayseriKahramanmaraş yolu da kar nedeniyle trafiğe kapandı.Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı
açıklamaya göre, "İlimiz genelindeki son hava tahmin raporunda, etkili...
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Kayseri’de 11 ilçede yağan kar nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, KayseriKahramanmaraş yolu da kar nedeniyle trafiğe kapandı. Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı
açıklamaya göre, "İlimiz genelindeki son hava tahmin raporunda, etkili olan kar yağışının
hafiflediği, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği, ancak soğuk havanın etkili olmaya devam
edeceği tahmin edilmektedir. Meteorolojik durum değerlendirmesi sonucunda; Kocasinan,
Melikgazi, Talas, Develi ve Özvatan ilçelerimizde 08.01.2015 tarihinde eğitime devam
edilecektir. Bünyan, Felahiye, Hacılar, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Akkışla,
Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerimiz de ise 08.01.2015 tarihinde eğitime 1 gün süreyle ara
verilmiştir. Develi ilçemizdeki taşımalı eğitime 08.01.2015 tarihinde 1 gün, Özvatan
ilçemizdeki taşımalı eğitime ise 08.01.2015 ve 09.01.2015 tarihlerinde 2 gün ara verilmiştir"
denildi. Açıklamada ayrıca, "Dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve yoğun çalışma
sonrası ulaşıma açılan Kayseri - Malatya karayolu Pınarbaşı - Gürün istikameti ile KayseriKahramanmaraş karayolu Sarız - Afşin ve Göksun istikameti aşırı kar yağışı ve tipi sonucu
saat 15.30 itibariyle yeniden ulaşıma kapanmıştır. Yola çıkacak vatandaşlarımızın mağdur
olmamaları için seyahat planlarını ertelemeleri, yoldaki vatandaşlarımızın da uygun yerlerde
konaklamaları can ve mal güvenlikleri açısından önem taşımaktadır.

Soğuk havanın oluşturabileceği olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar,
karayolları kritik dağ ve geçitlerinde kar sürülmesi, korumasız su sayaçlarının donması, buzda
kayarak düşme gibi) karşı vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları
gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10777.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Büyükşehir’den Üç Ayrı İhale
Büyükşehir Belediyesi’nde üç ayrı ihale yapıldı. Encümen Salonu’nda yapılan ihaleyle
mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait dört adet dairenin satışı gerçekleştirildi ve İldem’de
60 dükkan ile Tavukçu Mahallesi’ndeki otel yap-işlet-devret...
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Büyükşehir Belediyesi’nde üç ayrı ihale yapıldı. Encümen Salonu’nda yapılan ihaleyle
mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait dört adet dairenin satışı gerçekleştirildi ve İldem’de
60 dükkan ile Tavukçu Mahallesi’ndeki otel yap-işlet-devret modeliyle kiralandı. Büyükşehir
Belediyesi Encümeni Huzurunda, Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında yapılan ilk
ihalede mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kavakyazısı ve Yeşilyurt Mahallelerindeki
dört adet dairenin satışı gerçekleştirildi. Dört dairenin satışından 396 bin TL gelir elde edildi.
Yapılan ikinci ihalede ise İldem’de yapılacak olan 60 adet dükkan yap-işlet-devret modeliyle
10 yıllığına kiraya verildi. İhaleyi Kale İçi Yardımlaşma Derneği aldı. Öte yandan Tavukçu
Mahallesi’ne yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan 20 odalı butik otel ihaleye çıkarıldı.
Butik otelin 17 yıllığına kiralanması ihalesini Erkekoğlu Mimarlık kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10778.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Develi Belediye Başkanı Cabbar’dan
Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı
Akay’a Ziyaret
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan ve İlçe
Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Kılıç ile birlikte Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Akay’ı ziyaret etti.Ziyaret esnasında Develideki zirai faaliyetlerle...
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan ve İlçe
Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Kılıç ile birlikte Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Akay’ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Develideki zirai faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Sizlerin de çok iyi bildiği üzere Develimiz kabak
çekirdeği üretimi noktasında ülkemizin üç de birlik kısmını karşılamaktadır. Bu anlamda
kabak çekirdeği üretimi hususunda daha seri ve kaliteli üretim yapmak için Develimize
yapılacak kabak çekirdeği tesisini bir zorunluluk olarak görüyoruz” dedi. Pancar Ekicileri
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise, “Develimiz zirai anlamda iyileştirmelere açık,
potansiyeli yüksek olan bir ilçedir. Bu anlamda Develimizi güçlendirecek olan her türlü zirai
tesis ve yatırımlara hazırız” mesajını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10780.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Okullar il genelinde tatil edildi
Okullar yarın da tatil edildi.
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Tatil bilgisini resmi Twitter hesabından duyuran Vali Orhan Düzgün şu mesajı paylaştı:
"Meteorolojik verilere görekar yağışı yarın ilimizde etkisini azaltacak olmasına rağmen,
ilimizde tahmin edilenden fazla kar yağışı halen etkisini devam ettirdiğinden ve bu gece
beklenen hava sıcaklığının sıfırın altında -10'nun üzerine çıkacak olması ve yollarda
buzlanmaya sebep olabilecek olması nedeniyle İl Hıfzısıha Kurul'nda yeniden yapılan
değerlendirmeler sonucu Kayseri İl genelinde okllarımızın 2015 perşembe günü de tatil

edilmesine karar verilmiştir. hamile ve engelli kamu personeli de 8 ocak 2015 Perşembe günü
idari izinli sayılacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10781.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Sahte Twitter Hesabı Açarak Okulları Tatil
Ettiler
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, twitterdan adına açılan sahte hesapla yapılan okulların tatil
duyurusu üzerine yaptığı açıklamada, açılan hesabın kendisiyle ilgisinin olmadığını duyurdu.
Yoğun kar yağışı sonrasında okulların son durumunu,...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, twitterdan adına açılan sahte hesapla yapılan okulların tatil
duyurusu üzerine yaptığı açıklamada, açılan hesabın kendisiyle ilgisinin olmadığını duyurdu.
Yoğun kar yağışı sonrasında okulların son durumunu, tatil olup olmadığını twitter hesabından
da duyurarak vatandaşları bilgilendirmeye çalışan Vali Orhan Düzgün’ün bu durumunu fırsat
bilenler OrhanDuzgunV sahte hesabı açtılar. Bu hesaptan vatandaşların yanlış
bilgilendirilmesi sonrasında Vali Orhan Düzgün, kendisine ait hesaptan twit atarak,
"OrhanDuzgunV adı ile açılan twitter hesabının şahsımla ilgisi yoktur" yazarak takipçilerini
ve vatandaşları uyardı. Vali Orhan Düzgün’ün bu tweeti atmasından sonra sahte hesabın
kapandığı ortaya çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10782.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayseri’de Okullar Tatil
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, twitter hesabından yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları
ve kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, twitter hesabından, “Meteorolojik...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, twitter hesabından yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları
ve kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı. Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, twitter hesabından, “Meteorolojik verilere göre kar yağışının yarın ilimiz
genelinde etkisini azaltacak olmasına rağmen ilimizde tahmin edilenden fazla kar yağışı halen
etkisini devam ettirdiğinden ve bu gece beklenen hava sıcaklığının sıfırın altında 10’un
üzerine çıkacak olması ve yollarda buzlanmaya sebep olabilecek olması nedeniyle İl
Hıfzısıhha Kurulu’nda yeniden yapılan değerlendirmeler sonucu Kayseri il genelinde
okullarımızın 8 Ocak 2015 Perşembe günü de tatil edilmesine karar verilmiştir. Hamile ve
engelli kamu personeli de 8 Ocak 2015 tarihinde izinli sayılacaktır” açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10783.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayseri Erciyesspor Cem Can İle Yollarını
Ayırdı
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Cem Can ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor’un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz
futbolcularından Cem Can ile karşılıklı olarak sözleşmesini...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Cem Can ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor’un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz
futbolcularından Cem Can ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesih etmiş bulunmaktayız.
Futbolcuya bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10784.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayseri’de Hava Koşulları Hayatı Olumsuz
Etkiliyor
Kayseri’de etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam
ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sarıoğlan ilçesi ve çevresinde, belediye
ekipleri hem yolları açık tutmak hem de yolda çeşitli...
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Kayseri’de etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam
ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sarıoğlan ilçesi ve çevresinde, belediye
ekipleri hem yolları açık tutmak hem de yolda çeşitli nedenlerle mahsur kalanları kurtarmak
için büyük çaba gösteriyor. Sarıoğlan-Üzerlik yolu 4. kilometrede fren balatalarının aşırı
soğuklardan ve buzdan kilitlenmesi sonucu 38 KC 015 plakalı kamyonette mahsur kalan
Mümin Hamurcu’yu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’ın da aralarında
bulunduğu belediye ekipleri kurtardı. Yolu kapatan kamyonet, kepçe ile yoldan çekilirken,
tipiden kapanan yol trafiğe açıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Sarıoğlan Belediye Başkanı
Ali Osman Yıldız, birçok vatandaşın çeşitli nedenlerle yola çıktıktan sonra, yoğun kar yağışı,
tipi, buzlanma, don, sis ve kazalar nedeniyle yolda mahsur kalarak kendilerinden yardım
istediğini açıkladı. Yıldız, bu vatandaşları en kısa zamanda araçları ile kurtarmak, yolları tüm
olumsuz şartlara rağmen açık tutmak için ekiplerinin 24 saat aralıksız çalıştığını, ancak
zorunlu olmadıkça vatandaşların araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.
Yıldız “Ekiplerimiz, çeşitli yollarda ve bölgelerde mahsur kalan birçok araç ve içindeki
vatandaşı kurtarmıştır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10785.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

4 Kişi Sobadan Zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2’si çocuk 4 kişi zehirlendi. Edinilen
bilgiye göre Erkilet Osmangazi mahallesi Ayça sokakta ikamet eden 2’si çocuk 4 kişi,
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesiyle...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2’si çocuk 4 kişi zehirlendi. Edinilen
bilgiye göre Erkilet Osmangazi mahallesi Ayça sokakta ikamet eden 2’si çocuk 4 kişi,
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesiyle olumsuz hava
koşulları yüzünden güçlükle ikamete ulaşan sağlık ekipleri zehirlenen vatandaşları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Eğitim ve
Araştırma Fakültesi’ne kaldırılan 2 kişinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10786.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

İnşaatın 7. Katına Çıkan Şahsı Polis İkna
Etti
Kayseri’de intihar etmek için bir inşaatın 7. katına çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna
edilerek inşaattan indirildi.Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir
kişi, Köşk mahallesi Kışla caddesi üzerinde...
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Kayseri’de intihar etmek için bir inşaatın 7. katına çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna
edilerek inşaattan indirildi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir
kişi, Köşk mahallesi Kışla caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın 7. katına çıkarak intihar
edeceğini söyledi. Durumun bildirilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk
edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma yaparken, itfaiye ekipleri de inşaatta

güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonuç verince şahıs polis
ekipleri tarafından inşaattan indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10787.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayseri’de
3
Üniversite
Yakındoğu
Üniversitesi İle İşbirliği Protokolü İmzaladı
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü
imzalandı. Kentte bulunan bir otelde, imzalanan protokolün ardından...
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Kayseri’de Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü
imzalandı. Kentte bulunan bir otelde, imzalanan protokolün ardından yemek programı
düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılınç, “Kıbrıs için önemli olan proje üretmek, ayakta kalmasını sağlamak. Bu anlamda
da 11 tane üniversitesiyle ki bunun içerisinde 26 bin öğrencisi, 18 fakültesi, 103 ülkeden
öğrenci çeşitliliğiyle adeta Kıbrıs’ı ayakta tutan dinamiklerden bir tanesi Yakın Doğu
Üniversitesi. Bugün de değerli hocamla gezerken daha değişik özelliklerini de öğrendim”
ifadelerini kullandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, Kıbrıs’ın
da Türkiye’nin bir parçası olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs, Türkiye’den ayrı düşünmediğimiz
bir bölge. Yakın Doğu Üniversitesi çok hızlı gelişen bir ülke. Öğrenci ve öğretim üyesi sayısı
çok fazla olan, bilgi üretimi için altyapısı gelişmiş olan bir üniversite. Fakat geç kalmış bir
işbirliği protokolü imzaladık. Hem biz, hem Abdullah Gül Üniversitesi hem de Nuh Naci
Yazgan Üniversitesi. Aslında bunun belki yıllar önce olması gerekirdi. Ama bugüne
kısmetmiş. Bu protokolleri hayata geçireceğiz bundan sonra. Karşılıklı işbirliğimizi
artıracağız” diye konuştu. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Dr. Suat Günsel, Kayseri’nin
Kıbrıs Türk’ü için önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Günsel gerçekleştirilen işbirliğinin iki
ülke arasındaki bütünlüğün artırılması için atılan bir adım olduğunu belirterek, “Bugün üç
üniversite ile yaptığımız işbirliği aslında Kıbrıs ile Türkiye’nin bütünlüğünü sağlayabilmek
için attığımız bir adımdır. Üniversiteler birer dokuma tezgahıdır. Kıbrıs Türk’ünün Türkiye’si
ile bütün olma isteğini ancak üniversiteler vasıtası ile mümkündür” dedi. Programa katılan
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ise Yakın Doğu Üniversitesi’nden gelen rektör ve ekibini
kutladığını ifade ederek, eğitimde yapılan her çalışmanın kendileri için gurur verici olduğunu
söyledi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10788.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Sıfır Derecede Hayvanlara Özel Bakım
Kayseri’de etkisini hissettiren soğuk havalarda, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan
hayvanat bahçesinde, hayvanlara özel bakım yapılıyor. Kayseri’de, iki gündür etkisini artıran
kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı...
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Kayseri’de etkisini hissettiren soğuk havalarda, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan
hayvanat bahçesinde, hayvanlara özel bakım yapılıyor. Kayseri’de, iki gündür etkisini artıran
kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı sıfır dereceye düştü. Etkisini hissettiren soğuk
havalarda, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan 173 hayvan türünden 2 binin üzerinde
hayvan ağırlayan hayvanat bahçesinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Hayvanat bahçesindeki
hayvanların soğuk havalardan etkilenmemesi için bakıcılar tarafından özel bakım hazırlandı.
Havaların soğumasıyla beraber hayvanların ısınması için çalıştıklarını söyleyen hayvanat
bahçesi Müdürü İsmail Tamokur, "Kar ile beraber havalar soğudu. Kış mevsiminde
hayvanların en büyük sıkıntılarından birisi de ısınmadır. Bunu kapalı barınakları ısıtma ile
gideriyoruz. Kapalı alanlarımızda infrared ısınma sistemleri ve alttan ısınma sistemleri
mevcuttur. İçeriye kapatılması gereken Zürafa ve Zebra gibi hayvanları kapatıyoruz. Kış
dönemi boyunca kapalı barınakta kalacaklar. Diğer hayvanlar ise gün içerisinde aydınlık
almaları için dışarı çıkarıyoruz. Akşamları kapanış ile birlikte hayvanlarımızı kapalı
barınaklarımıza kapatıyoruz" dedi. Kışın hayvanların gıdalarına da önem verdiklerini
kaydeden Tamokur, "Bunun yanı sıra beslenmeleri de çok önemlidir. Enerji seviyesi yüksek
gıdalar vermeye dikkat ediyoruz. İlaçların dışında vitamin ihtiyaçlarını giderebilmeleri için
meyve ve sebze ağırlıklı beslemeye dikkat ediyoruz. Kış dönemini sıkıntısız bir şekilde
atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10789.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayseri’de Kış
Kayseri’de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken,
belediye ekipleri yolları açık tutmak için gece boyunca çalışmalarına devam etti.Kayseri’de
etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı,...

08 Ocak 2015 Perşembe 10:17

Kayseri’de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken,
belediye ekipleri yolları açık tutmak için gece boyunca çalışmalarına devam etti. Kayseri’de
etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye
devam ediyor. Gün boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte gece saatlerinde havanın eksi
derecelere düşmesinin ardından belediye ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, yolları açık tutmak için çalışırken diğer yandan da don ve buzlanma olaylarına karşı
tuzlama çalışması yaptı. Kayseri’de hava sıcaklığının gece saatlerinde en yüksek sıfırın
altında 2, en düşük sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10790.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Melikgazi Çıtayı Yükseltti
AK Parti Melikgazi Ocak Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda
konuşan İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Haziran ayında yapılacak milletvekili seçimleri için
Melikgazi ilçesi olarak, hedeflerinin yüzde 70 olduğunu...
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AK Parti Melikgazi Ocak Ayı İlçe Danışma Meclisi
toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Haziran ayında
yapılacak milletvekili seçimleri için Melikgazi ilçesi olarak, hedeflerinin yüzde 70 olduğunu
söyledi. Ak Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, ilçe
koordinatörleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer
katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, görevi
devraldıktan sonra, ilçe teşkilatında bir çok yeniliklere imza attıklarını belirterek, "Göreve
geldiğimiz günden itibaren, yönetimimizde çeşitli komisyonlar oluşturduk. Bu
komisyonlardaki arkadaşlarımız yeni fikirler ve yeni projeler üretmeye başladılar. Melikgazi
ilçe teşkilatı olarak, hiç bir arkadaşımızın bu başarıların dışında kalmasını istemiyorum. Ben

çalışmaların dışında kaldım diye kimse üzülmesin. Partiden elinizi, ayağını çekmeyin.
Çalışmaların devamlı içerisinde olun. Mahalle temsilcisi arkadaşlarımızda, partideki sandık
kurulu çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacak. Bu arkadaşlar proje üretebilecekler.
Ürettikleri projeleri bizlere getirdikleri taktirde kesinlikle önlerini açacağız. Önlerini tıkayan
insan kesinlikle olmayacağız. Ne kadar çalışmak istiyorsanız, ne kadar proje üretiyorsanız, ne
kadar fikir üretiyorsanız kesinlikle önünüzü açan ve o projeleri hayata geçiren bir yönetim
olacağız. Bu çalışmalarla birlikte yeni yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda
da Haziran ayında yapılacak seçimlerde de Melikgazi ilçesi olarak hedefimizi yüzde 70 olarak
belirledik. Bu hedefe ulaşmak içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.
Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de, İstanbul Sultanahmet polis karakoluna yapılan
saldırıyı kınayarak sözlerine başladı. Özden, "Saldırının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Şehit
olan polisimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerken, yaralı polisimize de
Allah’tan şifa diliyorum. Bu yapılan saldırılar, Türkiye’nin güçlenmesine ve hedeflerine
ulaşmasına mani olamayacak. Bu saldırılar karşısında hep birlikte kenetlenerek, bunlara karşı
olacağız. Melikgazi ilçesi olarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yapılan kongreden
sonra, ilk danışma meclisi toplantısında sizlerle bir araya geldik. Bu ekibin içinde olmak ve
bu davaya gönül vermek bir ayrıcalık. Yeni, canlı ve heyecanlı bir ekibiniz var. Bu işi de
sonuna kadar götürecek bir ekibe sahipsiniz. Fakat önünüzdeki hedef büyük. Melikgazi ilçe
başkanı yüzde 70 gibi bir hedef belirledi. Bu hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa teşkilat
olarak yapacağız. Bizde 9-0 gibi bir hedef belirledik ama başkanımız yüzde 70 hedef ile
bizleri destekler bir hedef açıkladı. Kayseri olarak, bizler bu hedeflerle çıtayı yükseltmiş
olduk. Ama çok şükür ki bu ekip, bu hedefleri belirliyor. Hiç kimse kendiliğinden bir hedef
koyamaz. Başkanım, yönetimine, mahalle temsilcilerine ve teşkilatlarına güvendiği için bu
hedefi belirliyor. İl teşkilatı, ilçe teşkilatı ile elimizden gelen desteği yaparak, yüzde 70
barajını, başkanımızın yüzünü kara çıkarmadan yakalayacağız. Böylece, Kayseri’de de benim
hedefim Konya’yı geçmek, inşallah geçeceğiz." dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ise, belediye çalışmalarından bahsederek, şunları söyledi: "Kayserimize bereket
yağmaya başladı. Belediye olarak biz hazırlıklarımızı yaptık. Ekip olarak kış şartlarına, 24
saat 3 vardiya halinde personelimiz ve iş makinelerimiz ile hazırız. Melikgazi’nin en ücra
köşesine kadar ulaşacak ekiplerimiz hazır. Bu yönde bir kaygımız yok. Belediye olarak,
projelerimizin ihale hazırlıklarını tamamladık. 2014 yılı sonu itibari ile hazırlıklarımızı
sonlandırdık. 2015 yılında da ilgili meclis kararlarını almak sureti ile Mart ayında etap etap
her yeri gözden geçireceğiz. Nakkaş misali, Melikgazi’mizi standardı yüksek, yaşanabilir ilçe
olarak sürdürmeye devam edeceğiz. İlçemizde bir canlı misali gibidir. Elbette eskiyen yerleri
var. Gözden geçirilmesi gereken yerleri var. Ufuk açıcı bir şekilde projelere uyarlanması
gereken yerleri var. Allah’a şükür ekibimiz güçlü, güler yüzlü, fedakar. Ben vitrindeki bir
ağabeyleri, kardeşleri ve bir mesai arkadaşlarıyım. Sokağı temizleyen, sokakta gece kar
kürüyen kardeşim ile el ele, gönül gönüle olduğum zaman, ben bir anlam ifade ederim."
Konuşmaların ardından teşkilat mensupları ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10791.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kapanan Yollar Nedeniyle 150 Yolcu Geceyi
Pınarbaşı’nda Geçirdi
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Doğu istikameti’ne giden 5 yolcu otobüsü yoğun kar ve tipi
nedeniyle yollarına devam edemeyince, otobüslerin içerisinde bulunan yaklaşık 150 yolcu
kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi. Yolda...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Doğu istikameti’ne giden 5 yolcu otobüsü yoğun kar ve tipi
nedeniyle yollarına devam edemeyince, otobüslerin içerisinde bulunan yaklaşık 150 yolcu
kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi. Yolda kalan yolcuları kaldıkları
misafirhanelerde ziyaret eden İlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, “Yol açılıncaya kadar
misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi. Kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür
eden yolcular, yolların açılmasıyla yolculuklarına devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10792.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Soğuktan Korunmanın Yolu Tropikal Bitki
Çayı
Kışın sert yüzünü gösterdiği şu günlerde soğuktan korunmamın yolu 20 farklı bitkiden oluşan
tropikal bitki çayı.
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Aktar Emre Cumaoğlu, havanın iyice soğumasıyla soğuktan korunmanın en etkili yolunun
tropikal bitki çayı olduğunu belirterek, ‘’ içerisinde 20 farklı bitki var. Öksürük, halsizlik,
yorgunluk, grip, boğaz ağrısı gibi birçok hastalığa vücut direnci için iyi gelir. İçinde zencefil,
zerdeçal, adaçayı, tarçın, papatya, kuşburnu gibi 20'ye yakın bitkiden oluşuyor. Karışımın
içine isteğe göre başka bitki çayları da ekleyebiliyoruz" dedi. Tropikal bitki çayının soğuk
algınlığı ve üşümeye bire bir olduğuna vurgu yapan Cumaoğlu, Bunları normal çay yapar

gibi sıcak suyun içine atıyoruz, 5 dakika demlenmesini bekliyoruz. Her gün en az 2 bardak
içildiği zaman insana soğuk işlemez" diye konuştu.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10793.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayseri’ye Beyaz Çok Yakıştı
Günlerdir beklenen kar, Kayseri’de eşsiz manzaralar oluşturdu.
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Kar yağışı ile birlikte gelen sevinci kimi insanlar sosyal medyada paylaşırken kimileri de
sokaklarda karın keyfini çıkardı. Kar yağışının etkili olmasında dolayı okulların da tatil
olması, çocukları daha çok mutlu etti.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10794.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer
Özkan:
Dünyam Hastanesi “Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” dolayısıyla Bir eğitim semineri
düzenledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Hacer Özkan sağlık personeli ve diğer hastane
çalışanlarına Tüberküloz hakkında bilgiler verdi. Her yıl...
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Dünyam Hastanesi “Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” dolayısıyla Bir eğitim semineri
düzenledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Hacer Özkan sağlık personeli ve diğer hastane
çalışanlarına Tüberküloz hakkında bilgiler verdi. Her yıl ocak ayının ilk haftasınının

tüberküloz hastalığına karşı bilinci arttırmak maksadıyla Tüberküloz haftası olarak
kutlandığını belirten Dr.Hacer Özkan tedavi süreci uzun bir süreç gerektiren
Tüberküloz(verem) hakkında şu bilgileri verdi: "Halk arasında verem olarak bilinen diğer adı
“Tüberküloz” olan, “Koch basili” adındaki verem mikrobundan kaynaklanan bulaşıcı bir
hastalıktır. Verem mikrobunun temel yerleşim yeri akciğerler olmakla birlikte kan yoluyla
tüm vücuda yayılabilir. Hastalığın ana nedeni, Koch basili denilen verem mikrobudur. Sağlık
şartlarına uymamak, aşırı yorgunluk, şeker hastalığı, üzüntü ve stres, grip, boğmaca ve
kızamık gibi hastalıklar vücut direncinin azalmasına ve buna bağlı olarak da hastalığın
bulaşma ihtimalinin artmasına neden olur. Verem, verem mikrobunu taşıyan aktif verem
hastası kişilerden öksürük, hapşırma ya da yakından konuşma sonucu havaya yayılan
mikropların sağlam kişiler tarafından solunmasıyla bulaşmaktadır. Bu nedenle öksürürken
ağız kapatmamak ve yerlere tükürmek bulaşmada etkilidir. Çatal, kaşık ve eşyalarla ise
bulaşma olmaz. Mikobakteriler ısıya duyarlı, kuru yerlerde 2-8 ay canlı kalabilirken, direkt
güneş ışığı altında 2 saat içinde ölen basillerdir, Tüberküloz hastası her öksürük ile; 1-5
mikron çapında, 1-3 adet basil içeren, 3500 kadar enfeksiyöz parçacığı etrafa saçar. “Balgam
içindeki basil ise güneş ısısı altında 20-30 saat dayanıklı kalabilmektedir. Bu nedenlerledir ki
verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda, havada uzun süre canlı kalabilir ancak güneşten
gelen ultraviyole ışınları verem mikrobunu kısa sürede öldürür.” Verem, üç devrede gelişir.
Birinci devrede, hastada genel yorgunluk, iştahsızlık, sırt ağrıları, öksürük, ve ateş görülür.
Verem basili bu devrede tüberkül adı verilen iltihaplı bölgeler oluşturur. İkinci devrede hiç bir
belirti görülmeyebilir. Fakat basiller bütün vücuda yayılarak deri, eklemler, kemikler,
böbrekler, bağırsaklar, karın ve beyin zarına yerleşirler. Bu devrede tedaviye başlanmamışsa,
vücudun direnci azalmaya başlar. Üçüncü devrede, verem basilleri kan veya lenf kanalları
yoluyla yayılmaya devam eder. Hastada, yorgunluk, balgamlı öksürük, akşamları yükselen
hafif ateş, iştahsızlık ve gece terlemeleri görülür. Bu devrede, tedavi edilmezse, diğer akciğer
de hastalanabilir. Tetkik Basittir. Manto testi adı verilen bir deri testi, vücudunuzda verem
mikrobu olup olmadığını gösterebilir. Zararsız bir madde kolunuzdan deri içine verilir.
Aradan iki ya da üç gün geçtikten sonra bir sağlık görevlisinin deride şişme olup olmadığını
kontrol etmesi gerekir. Size söylenen günde gelerek deri testini kontrol ettirmeniz çok
önemlidir. Test sonucu size bildirilir ve başka tetkiklere gereksiniminizin olup olmadığı
söylenir. Testin negatif çıkması, büyük bir olasılıkla vücudunuzda verem mikrobu
bulunmadığını gösterir. Ancak, sonuçtan emin olmak için deri testinin tekrarlanması
gerekebilir. Deri testleri ile HIV virüsü taşıyan kişilerdeki ya da AIDS hastalarındaki verem
mikrobu her zaman saptanamadığından, HIV virüsü taşımanız ya da AIDS olmanız halinde,
doktorunuz başka tetkikler yaptırmanızı isteyebilir. Testin pozitif çıkması, vücudunuzda
verem mikrobu olduğu anlamına gelebilir. Bu sizin verem hastası olduğunuzu ya da
başkalarına mikrop bulaştırıp bulaştıramayacağınızı göstermez. Test sonucu pozitif çıkarsa,
verem olup olmadığınızın belirlenmesi ve gerekli olan tedaviye karar verilmesi için, göğüs
röntgeni ve diğer bazı testler gibi daha fazla tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Veremin
tedavisinde modern ilaçlar çok etkilidir. Verem hastalığının geçmesi için, kişinin en az altı ay
ilaç kullanması gerekir. Bununla beraber, bazı vakalarda bu süre daha uzun olabilir. Verem
ilaçlarının düzenli olarak alınmaması ya da verilen ilaçların bitirilmemesi halinde, hastalık
yeniden ortaya çıkabilir ve bu kez tedavi etmek daha da güç olabilir.

Bu nedenle, iyileşmek için kişinin ilaçlarını düzenli olarak kullanması ve tüm tedavi setini
bitirmesi gerekir. Aile bireylerinin herhangi birisinin verem olması halinde, ailenin geri kalan
tüm bireyleri ve yakın temas içinde bulunan kişiler, kendilerinde verem olup olmadığının
belirlenmesi için tetkikten geçirilirler. BCG aşısı vereme yakalanma riski fazla olan
ülkemizdeki tüm bebeklere (doğumdan 2 ay sonra) rutin olarak önerilmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10795.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Memur emeklisi yıllık bin 600 lira alacak
30 yıl sınırının kaldırılmasıyla birlikte memur emeklisine ne kadarlık bir kazancın yansıyacağı
da ortaya çıktı.
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Memurun emekli ikramiyesinin hesabında 30 yıl sınırını kaldıran karar yürürlüğe girdi. Şimdi
emekli olanın, 30 yılı aşan çalışmaları da ikramiyeye yansıtılacak. Yıllık 3 bin 500 liraya
varan kazanç olacak RESMİ GAZETE'DE 30 yıldan fazla memurluk yapanların emekli
ikramiyesi arttı. Anayasa Mahkemesi'nin, Emekli Sandığı Kanunu'nun, 'emekli ikramiyesinin
hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına' ilişkin hükmünün
iptaline ilişkin kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 35 YILI OLANA 17 BİN
500 LİRA Artık memurların emekli ikramiyesinin hesabında 30 yılın üzerindeki süreler de
dikkate alınacak. Mevcut sistemde 35 yıllık hizmeti olan memur, 35 yılın karşılığı olarak
emekli aylığına hak kazanırken, ikramiyesini 30 yıl üzerinden alabiliyordu. Şimdi emeklilik
dilekçesi veren memurlar, 30 hizmet yılını aşan çalışmaları için de ikramiye alacak. Emekli
ikramiyesi yıllık 3 bin 500 liraya varan tutarda artacak. DÜZ MEMURA YILLIK BİN 600
TL! Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ikramiye hesabında yıl sınırını
kaldıran kararın, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. 30 yıldan fazla
çalışması olan memurların dün itibariyle emekli ikramiyesinin yükseldiğini anlatan Tonbul,
yıllık ortalama ikramiye artışının düz memurlarda bin 600, öğretmenlerde bin 800, müdürde 2
bin 200, genel müdürde 3 bin 500 lira olacağını söyledi. Tonbul, "30 yılın üstündeki 5 yıllık
çalışmanın ikramiyeye yansıması, müdürde ortalama 11 bin lira, düz memurda 8 bin lira,
genel müdürde 17 bin 500 lira civarı" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10796.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Binlerce kişi memurluktan atılabilir!
Binlerce memur adayının umutlarının söndüğü 2010 yılındaki KPSS sorularının çalınmasıyla
ilgili bir skandal daha ortaya çıktı.
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Sorular çalındığı için iptal edilen Eğitim Bilimleri sınavı gibi Genel Yetenek ve Genel Kültür
sorularının da çalındığı tespit edildi. Polisin, soruların bilgisayarda bulunduğunu gizlediği
belirlendi. Şaibeli 2010 KPSS soruşturmasında skandallar bitmek bilmiyor. 3.5 yıl uyutulan
soruşturma dosyasında savcı değişikliğinin ardından paralel yapının oyunu tüm çıplaklığıyla
ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında soruların kendisine gönderildiği tespit edilen Baki
Saçı’nın bilgisayarında Eğitim Bilimleri sorularının yanı sıra Genel Yetenek ve Genel Kültür
soruları da bulundu. Binlerce kişinin memurluğu yanabilir 2010 yılında Eğitim Bilimleri
alanında 100 ve üzeri soruya doğru cevap veren aday sayısı 3 bin 227 olduğu tespit edilmişti.
Eğitim Bilimleri sınavı iptal edildikten sonra ‘büyük başarıya’ imza atan adayların birçoğu
ikinci sınava girmedi. Öğretmen olmak için sınava giren adayların büyük çoğunluğu Genel
Yetenek ve Genel Kültür alanından aldıkları puanla kamuda düz memur olmayı tercih etti.
Dolayısıyla soruların çalındığı gerekçesiyle iptal edilen Eğitim Bilimleri sınavının binlerce
dahileri kamuda düz memur olarak görev yapıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularının
da çalındığı ve dağıtıldığının ortaya çıkmasının ardından o yıl memur olarak atanan binlerce
ismin görevinin sona erebileceği belirtiliyor. Bu isimlerin başında gazeteci Mehmet
Baransu’nun yengesi A.B. ile 17 Aralık darbe girişimin ardından tutuklanan eski İstanbul
Mali Şube’de görevli Başkomiser İsmail Arpacı’nın eşi A. Arpacı da bulunuyor. Ayrıca bu
yolla kamuda düz memur olarak göreve başlayan birçok kişinin paralel yapının
dershanelerinde ve kolejlerinde öğretmen olduğu tespit edilmişti. MAİL HAMLE
DERNEĞİ’NDEN 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan KPSS’de soruların çalındığı
iddialarının basına yansıması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavlığı, 31 Ağustos 2010
tarihinde soruşturma başlattı. Savcılık, mahkeme kararıyla şüpheli adaylardan bir kısmını
dinlemeye aldı. Dinlemeye takılan Baki Saçı’ya soruların Ankara Turgut Özal Düşünce ve
Hamle Derneği’nde çalışan Bekir Koşucu tarafından e-mail aracılığıyla gönderildiği tespit
edildi. JANDARMA TESPİT ETTİ Bunun üzerine Yalvaç’ın bir kasabasında oturan şüpheli
Baki Saçı ile arkadaşı Süleyman Mustafa İnanıcı’nın evinde arama yapıldı ve bilgisayar, flash
bellek, hafıza kartı ve CD’lere el konuldu. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden
elde edilen bilgisayar ve malzemeleri incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı
Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderdi. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapora göre,
Baki Saçı’ya ait bilgisayarın hard diskinin silinen alanlarında 3 adet klasör tespit
edildi. SAVCIYI TASFİYE ETTİLER Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Gökalp, aldığı
ifadeler ve yaptığı incelemeler sonucu KPSS sorularının cemaate yakın kişilere servis
edildiğini ortaya çıkardı. Gelişmeler üzerine harekete geçen paralel yapı, Başsavcı Gökalp’ı
tasfiye etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖSYM’nin Ankara’da olması ve daha geniş

çaplı soruşturma başlatma bahanesiyle ısrarla dosyayı istedi. Dosya, yetkisizlik kararı ile 22
Haziran 2011 tarihinde Ankara’ya gönderildi. Bu tarihten sonra soruşturma Ankara
Başsavcıvekili Şadan Sakınan’a verildi.
EMNİYETTE SORULAR NEDENSE
BULUNAMADI Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca yapılan incelemede soruların Baki
Saçı’ya ait bilgisayarda olduğu tespit edilmesine rağmen Başsavcıvekili Sakınan, bilgisayarı
incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderdi. Burada
yapılan incelemede ise 20 sayfadan oluşan ‘eğitim bilimleri testi’ başlığı adı altında 120
sorunun bulunduğu ‘PDF’ uzantılı dosyanın olmadığı belirtildi. DİĞER SINAVLARIN
SORULARI DA BULUNDU YÖK Denetleme Kurulu ve Jandarma tarafından hazırlanan iki
raporda soruların sızdırıldığı tespit edilmesine rağmen Şadan Sakınan, 3 buçuk yıl hedef
şaşırtarak dosyayı sümenaltı etmeye çalıştı. Sakınan’ın ardından Memur Suçları Bürosu’nda
görevli savcı Yücel Erkman’ın dosyayı devralması ile gerçekler de gün yüzüne çıkmaya
başladı. Jandarma tarafından bulunan ancak emniyetin bulamadığı soruların içerisinde yer
aldığı bilgisayar TÜBİTAK’a gönderildi. TÜBİTAK bilirkişilerinin Baki Saçı’ya ait
bilgisayarda yaptığı incelemede Jandarmanın bulduğu Eğitim Bilimleri sorularının
bilgisayarda oluşturulan bir dosya içerisinde olduğu tespit edildi. Ancak yapılan incelemede
çok önemli başka bilgilere de ulaşıldı. Bilirkişiler, 2010’da iptal edilmeyen Genel Yetenek ve
Genel Kültür sınavına ait soruların da Baki Saçı’nın bilgisayarında bulunduğunu ortaya
çıkardı. 2010 yılında KPSS sorularının çalındığının kamuoyuna yansıması sonrasında ÖSYM,
Eğitim Bilimleri sınavını tekrarlamış ancak Genel Yetenek ve Genel Kültürü iptal
etmemişti. Sınavdan 5 gün önce oluşturulmuş Bekir Saçı’nın bilgisayarında tespit edilen
birinci klasörün içerisinde iki dosya bulunduğu bu dosyaların ilkinde 20 sayfadan oluşan
‘eğitim bilimleri testi’ başlığında 120 soru bulunduğu ‘PDF’ uzantılı dosya belirlendi. Birinci
klasördeki ikinci dosyada ise “62, 71, 82 ve 117” yazılı metin dosyası bulundu. İkinci
klasörde de 4 adet HTML dosyası, bir adet metin dosyası ve iki adet doküman dosyasının
olduğu tespit edildi. Son klasörde ise 17 adet HTML dosyasının bulunduğu belirlendi. KPSS
sorularının içerisinde yer aldığı belirlenen dosyanın sınavdan 5 gün önce yani 5 Temmuz
2010 tarihinde saat 14.22’de oluşturulduğu tespit edildi. Cemaatin evinde kaldım
Bilgisayarında 2010 KPSS’sine ait sorular bulunan Baki Saçı ifadesinde, “KPSS sorularının
Berat’a nasıl ulaştığını bilmiyorum. Cemaat bağlantılı olarak gönderilmiş olabilir, cemaatten
birileri tarafından Berat’a verilmiş olabilir. Üniversite döneminde Gülen cemaatinin evlerinde
kaldı. Berat da cemaatle bağlantısı var. Ancak ben üniversite bittikten sonra cemaatle
bağlantım kesildi” demişti. (Yeni Şafak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10797.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Geçici dövme caiz mi?
Din İşleri Yüksek Kurulu, kalıcı dövmelerin yanı sıra, geçici dövmelerin gusül ve abdeste
mani olduğunu bildirdi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yeni yayınladığı fetvalar arasında
dövme yaptıranların Allah’tan bağışlanma dilemesi istendi. Dövme konusundaki fetvada,
"Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün
olmazsa, Allah’tan bağışlama dilemelidir" denildi. Din İşleri Yüksek Kurulu, kalıcı
dövmelerin yanı sıra, geçici dövmelerin gusül ve abdeste mani olduğunu bildirdi. Bu konuda
yöneltilen soruya şu fetva verildi: "Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk
etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır.
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur, ‘Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden
tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah’ın yarattığı şekli
değiştirenlere Allah lanet etmişti ‘. Dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri
üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste
engel değildir." Din İşleri Yüksek Kurulu, "Dövme yaptırmak, abdeste veya gusle engel
midir?" ve "Kalıcı dövme ile geçici dövmenin bu konudaki hükmü aynı mıdır?” soruları
üzerine, şu yanıtı verdi: "Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, sağlığına zarar
vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah’tan bağışlama
dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir. Yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan
geçici ‘dövme’ ise suyun deriye ulaşmasına engel olacağından gusül ve abdeste engel olur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10798.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Kayıp-kaçak bedeli icrayla alınacak!
Tüketiciler Birliği'nden kayıp kaçak bedeli için mahkemeye gitmeyin uyarısı geldi.
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Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nesih Tanrıverdi, tüketicilerin, elektrik
faturalarından kesilen kayıp-kaçak bedelinin iadesini icra yoluyla da sağlayabileceğini iddia
etti. Yargıtay’ın elektrik faturalarından alınan kayıp-kaçak bedelinin tahsil edilmesinin
hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar verdiğini hatırlatan Tanrıverdi, “Artık icra edilebilir bir
durum söz konusu. Bunun için önce dağıtım şirketlerine başvurarak kendilerinden
kesilen
miktarı
öğrenmeleri
gerekiyor.
Ardından
paranın
iadesiyle
ilgili
talepte bulunmalarını, dağıtım şirketinin ödememesi halinde de edindikleri belgeyle icra
müdürlüklerine başvurarak haklarını icra yoluyla tahsil etmelerini öneriyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10799.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

ÖSYM, adaylardan 515 lira ücret alacak
Yükseköğretime Geçiş Sınavı başvuruları önceki gün itibariyle başladı. Bu sınava girmek
isteyen adaylar ÖSYM'ye 50 lira sınav ücreti ödemek zorunda. 180 puan alıp YGS'yi geçen
adaylar daha sonra Lisans Yerleştirme Sınavı'na girecek.
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LYS toplamda 5 oturumda yapılıyor. ÖSYM, LYS'nin her bir oturumu için adaylardan 30 lira
sınav ücreti alıyor. Liseden yeni mezun adayların şifre edinmesi için 5, fotoğraf güncellemek
için ise 10 lira ödemeleri gerekiyor. Sınava giren bir aday soru kitapçığını ve cevap kağıdını
görüntülemek isterse ÖSYM'nin aldığı ücret kat kat artıyor. YGS ve LYS'nin tüm
oturumlarına katılan bir aday, eğer girdiği orutumların soru kitapçığını ve cevap kağıdını
incelemek isterse ÖSYM'ye toplam 300 lira daha ödemek zorunda. YGS ücreti: 50 lira LYS
ücreti: 30 lira (LYS 5 oturum olduğundan 150 lira) Soru kitapçığı ve cevap kağıdı inceleme:
50 lira (YGS ve LYS toplam 6 oturum olduğundan 300 lira) Şifre edinme ücreti: 5 lira
Fotoğraf güncelleme ücreti: 10 lira Bu durumda adaylar üniversite sınavlarına girip eğer
kazanırsa ÖSYM toplamda 515 lira ücret alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10800.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

TÜZDEV’den Vali Düzgün’e Ziyaret
Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nda (TÜZDEV) eğitim gören
öğrencilerin velileri Kayseri Valisi Orhan Düzgün' ü makamında ziyaret ettiler.
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Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nda (TÜZDEV) eğitim gören
öğrencilerin velileri Kayseri Valisi Orhan Düzgün' ü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette
veliler, üstün zekalı çocuklarla ilgili yapılan çalışmaları, okullarda karşılaştıkları sorunları, bu
çocuklara verilmesi gereken eğitimlerin neler olması gerektiğini anlattılar. TÜZDEV Kayseri
Şube Başkanı Fatih Duman ise vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Düzgün ise

vakfın çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10801.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Gazeteteciler 10 Ocak'ta Biraraya Geldi
Kayseri'de görev yapan basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin verdiği yemekte biraraya geldi.

11 Ocak 2015 Pazar 10:52

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kayseri’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gazeteciler
Cemiyeti tarafından organize edilen Ommer otelde verilen akşam yemeği ile gazeteciler bir
araya geldi. Yemeğe Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Metin Kösedağ ve Kayseri'de çalışan basın mensupları katıldı. MYK Toplantısı için
Kayseri’ye gelen ve aynı otelde olan Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyeleri de gazetecilere
tebrik ziyaretinde bulundu. Yemekte Kayseri Valisi Orhan Düzgün “ 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler günü ve İdareciler günüdür. Pek çok programda beraber olduğumuz sizlerle
kaderli günümüz aynı belirlenmiş. Sizlerin 10 Ocak 1961’de bizlerin de 10 Ocak 1971’de
yapılan bazı düzenlemeler esas alınarak İdareciler günü olarak belirlenmiştir. Hepimizin günü
kutlu olsun diyorum” dedi. Düzgün “ Gazeteciler ve idarecilerin yaşamla günlük koşuşturma
arasında birçok kez yollarının çakıştığını gece gündüz, sabah akşam, hafta sonu, bayram tatili
demeden haberlere koşuştururken bizlerinde bir çok kez onlarla beraber olduğunu görüyoruz.
Tabi özellikle bu soğuk kış günlerini yaşadığımız dönemde sizlerin de ne kadar çok zor şartlar
altında çalıştığınızı da görüyoruz ve hissediyoruz. Çünkü özellikle son birkaç gündür tıkanan
yollardaki haberi yapmak için koşturup orada ki insanlarımızın dertlerine çare olmak, onların
dertlerini ilgili birimlere ulaştırmak için koşuşturmanızda bunların en güzel delilidir” diye
konuştu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, “Günümüzde basın
çalışanlarının çalışma, mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma
olanaklarını yapma açısından 10 Ocak 1961’den iyi durumda olduklarını hiç kimse
söyleyemez. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Her
zaman tekrarladığımız gibi 10 Ocaklar bizim için bayramlar değil dayanışma günüdür”
şeklinde konuştu. Kösedağ “ Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğünü de kapsayan ifade
özgürlüğü çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda
halkın haber alma hakkın basın ve ifade özgürlüğü ile mümkündür. Bu hak günü sosyal
medyayı da kapsamaktadır. Bu olumsuz havaya son vermek için gazetecilik mesleği, mesleki
itibarını yükseltecek çağdaş ülkelerin basın çalışanlarına tanıdığı haklarını meslektaşlarımıza
tanınacak ve önündeki engelleri kaldıracak çalışmalarının yapılmasını istiyoruz” ifadelerinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10802.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

KUDER’den Kırgızistan'ı Tanıtma Etkinliği
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) Kırgızistanlı öğrenciler tarafından
düzenlenen ‘Kırgızistan'ı Tanıtma’ programı gerçekleştirdi.
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Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından gerçekleştirilen etkinlik İstiklal
Marşı ve Kırgızistan Milli marşı okunarak başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Program Kırgızistanlı öğrencilerin hazırladığı Kırgızistan'ı tanıtıcı slayt gösterisi ile devam
etti. Tanıtım programında konuşan Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) başkanı
Mücahit Bulut, “Uluslararası Öğrenci Derneği Kayseri’de bulunan 76 ülkeden 2 bin 100
öğrenciye hizmet veriyor. Ülkemize gelen bu öğrencilerin Türkiye’yi daha iyi tanımaları,
Türkiye’de yalnızlık hissetmemeleri için hafta da bir, bir ülkenin tanıtım faaliyetini
yapmaktayız “dedi. Bulut ayrıca “Geçen hafta Endonezyalı öğrencilerimiz Endonezya
tanıtımlarını yaptılar. Bu hafta ise Kırgızistanlı öğrencilerimiz ata yurdunu tanıtacaklar. Aynı
zaman da Kırgızistanlı öğrencilerimiz Kırgızistan'ın nezih mutfağından da özellikle Kayseri
halkına ve misafirlere ikramda bulunacaklar. Haftaya Pakistan tanıtım programı yapılacak. Bu
faaliyetlerle öğrencilerimizin burada yalnız olmadıklarını, beraber olduğumuzu onlara
hissettirmeyi amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı. Tanıtma programı Kırgızistanlı öğrenciler
tarafından hazırlanan yemek programının ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10803.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Helikopter Ambulans Kayseri’de 5 Yılda Bin
252 Hastaya Ulaştı
Kayseri İl Afet Koordinasyon Merkezi’ne bağlı Ambulans Helikopter, 2009 yılından bu yana
bin 252 hasta taşıdı. Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr.Tuna Sedef,”
Helikopter ambulansımız ile 2009 yılının ekim ayından bu yana da 1252 adet vakaya hizmet
verdik” dedi.
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Kayseri’de bulunan Helikopter Ambulansın Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat,
Kahramanmaraş illerine hizmet verdiğini söyleyen Sedef, Helikopter Ambulansın 2014
yılında, 62 vakaya gittiğini belirtti. Ambulans Helikopter ekibinin en çok travma vakalarıyla
karşılaştığını ifade eden Sedef,” Saha olarak düşünürsek daha çok travma vakaları taşıyoruz.
Zor yerlerde kara ambulansıyla hasta getirilemiyorsa, hastanın hayati tehlikesi söz konusuysa
o zaman helikopter ambulansımız devreye girmektedir” diye konuştu. Yeni doğan hastaların
sevkini de gerçekleştirdiğini söyleyen Sedef,” Problemli yeni doğan vakalar ve ameliyat
olması gereken hastaların il dışına nakillerini gerçekleştirmekteyiz. Kalp hastaları da üçüncü
sırayı teşkil etmektedir. Bu hastaları da zaman zaman sevk ediyoruz. Bunlar hastaneler arası
sevke girmektedir. Helikopter ambulansımızda iki pilotumuz, bir doktorumuz bir de yardımcı
sağlık personelimiz bulunmaktadır. Helikopter ambulansın çalışma saatleri gün ışığıyla
orantılıdır. Çünkü helikopterlerimizde gece görüşü bulunmamaktadır” şeklinde konuştu. Hava
Ambulansı ekibi olarak sadece gün ışığında çalıştıklarını ifade eden, Ambulans Helikopter
Kaptan Pilotu Nafiz Çavuşoğlu da, akşamüzeri vakitlerde vakalar gitmediklerini belirtti.
Kaptan Pilot Çavuşoğlu, meterolojik şartlara uygun şekilde hasta taşıdıklarını söyleyerek,”
Meteoroloji genel müdürlüğünün sağladığı imkanlar dahilin de bölgedeki karakollardan
istifade ederek alıp karar vermeye çalışıyoruz” dedi. EN ZOR GÖREVİMİZİN ADI
‘ERCİYES’ Tİ Şu ana kadar gerçekleşen acil vakalardan bahseden Hava Ambulansı Doktoru
Davut Erdem, Erciyes Dağı’nda mahsur kalan bir dağcıyı nasıl kurtardıklarını anlattı. Hava
Ambulansı ekibinin şimdiye kadar gittiği en zor vakanın ‘Erciyes’ vakası olduğu söyleye
Erdem,”Özellikle zor vakalardan bahsetmek istiyorum. Erciyes dağında bir dağcının düşmesi
sonucu yardım istenmişti. Oraya gittiğimizde iniş yeri bulmak için sıkıntı yaşamıştık. Uygun
yeri bulmak zor olmuştu. Uygun yeri bulduktan sonra hastanın helikoptere taşınması zor
olmuştu. Jandarma ekipleri, AKUT’un yardımıyla hastayı sorunsuz alabilmiştik” dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10804.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Bakan Yıldız, Kayseri'de Fen Lisesi Protokol
İmza Törenine Katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de hayırsever bir iş adamı tarafından
yaptırılacak olan fen lisesinin protokol imza törenine katıldı. Bakan Yıldız, "Türkiye’de
okumuyoruz, televizyon seyrediyoruz” dedi.
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde gazeteciler ile bir araya gelen Bakan Taner Yıldız, ziyaretin
ardından Kayseri Valiliği’nde, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş'ın yaptıracağı fen lisesinin
protokol imza törenine katıldı. Tören öncesi konuşma yapan Bakan Yıldız, asırlık bir projeyi
imzalayacaklarını söyleyerek, en önemli zenginliğin insan unsuru olduğunu ifade etti. Bakan
Yıldız, "Biz söz vardır, 'Bin yıl sonrasını planlıyorsanız insan yetiştirin'. Şimdi asırlık bir

proje bizlerin ömrü vefa etmese de şu anda bu masada imzalanacak. Lafın gelişi demiyorum.
Gerçekten asırlık bir proje şu anda imzalanıyor. O açıdan bizim en önemli kaynağımız insan
kaynağıdır. İnsan zenginliğimizi, eğitmek ve problemlerimizi çözmek adına kullanmalıyız. Bu
da eğitim ile olur. Fen lisesi protokolünün imzalanmasına şahit olmaktan iftihar ettiğimi
söylemek istiyorum. Türkiye’de şöyle bir durum var, okumuyoruz. Televizyon seyrediyoruz,
okumuyoruz. Gencimizden yaşlımıza varıncaya kadar daha çok okumamız lazım. Sınıf başına
düşen öğrenci sayımızı Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmamız lazım” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10805.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Elektrik Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden
İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Yenihan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde onarmak
için çıktığı elektrik direğinde, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden KCETAŞ işçisi
Şamil Yaldız, son yolculuğuna uğurlandı.
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Kayseri'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Yenihan
Mahallesi'nde onarım için çıktığı elektrik direğinde elektrik akımına kapılarak hayatını
kaybeden KCETAŞ işçisi Şamil Yaldız, son yolculuğuna uğurlandı. Hunat Camii'nde öğle
namazına müteakip kılınan cenaze namazına, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, AK parti Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel ve Yaldız'ın yakınları katıldı. Şamil Yaldız'ın cenazesi, kılınan
cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda defnedildi. Yaldız'ın evli ve 2 çocuk babası
olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10806.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Ey Kâfirler Yenileceksiniz
Kayseri, barbar Çin’in Doğu Türkistanlı mazlumlara yaptığı insanlık dışı zulüm ve
uygulamalara sesiz kalmadı. Anadolu Öğrenci Birliği zalimleler üzerine lanet yağdırdı.
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Cuma namazı sonrası Cumhuriyet
Meydanı Büyük Bürüngüz cami önünde toplanan Anadolu Öğrenci Birliği üyeleri ve çok
sayıda Kayserili mazlumların bir kez daha yanında olduğunu göstererek, zulüm altındaki
Doğu Türkistanlı kardeşlerine sahip çıktı. Çin’in uygulamalarını sloganlar ile protesto eden
gurup zalimleri lanetledi. Sadece Müslüman oldukları için… Anadolu Öğrenci Birliği adına
açıklama yapan Emrah Yılmaz;’’ Dünyanın gözü önünde 40 milyon insan yok edilmeye
çalışılmakta, ne özgürlükçü Batı ne de İslam Dünyası feryatlarını duymamakta. Bir halkın
yaşama hakkı, din ve özgürlükleri çıkar hesapları uğruna kurba ediliyor. Doğu Türkistanlılar
sadece Müslüman oldukları için, kendi değerlerinden vazgeçmedikleri için, ibadetlerini yerine
getirmek istedikleri için öldürülmekte, zindanlarda çürütülmekte, aç bırakılmakta, sürgüne
gönderilmektedir. Çin Devleti son yıllarda uygulamaya soktuğu yasaklarla milyonlarca
Müslümanın yaşadığı ülkeyi adeta esir kampına çevirdi. Devlet dairelerinde çalışanlara namaz
kılmak, oruç tutmak, başörtüsü takmak yasaklandı. Müslüman ailelerin çocukları doğar
doğmaz ellerinden alındı ve kaybedildi. Okul çağındaki. Çocuklar eğitim bahanesiyle
götürüldü, bir daha kendilerinden haber alınamıyor’’ dedi. Çin tam anlamıyla terör estiriyor
Çin Devleti Doğu Türkistanlılara karşı tam anlamıyla terör estiriyor diyen Emrah Yılmaz:
‘’Polis sorgusuz sualsiz sokaklarda insanları tutuklayabiliyor, terörist diyerek öldürebiliyor.
Tutuklanan insanlar yargısız infaz yapılıyor, gözaltından dönebilenlerin çok büyük kısmı bir
daha eski sağlığına kavuşamıyor. Bugün Doğu Türkistan'da Hitler faşizmini aratmayan bir
soykırım yaşanıyor Bir millet yüzyıllar boyunca yaşadığı vatanında terörist, bölücü, haydut,
hırsız, Çin düşmanı, radikal İslamcı gibi yaftalarla kara propagandaya tabi tutuluyor. Çin'in
her yerinde Doğu Türkistanlılar üçüncü sınıf insan muamelesi görüyor. Devlet kendi zulmü
yanında Çinlileri kışkırtarak Müslüman halkı katletmelerine, mallarını yağmalamalarına
ortam hazırlıyor. Tıpkı İsraillilerin Filistinlilere yaptığı gibi toprakları planlı bir şekilde
ellerinden alınarak, mülklerine el konuluyor, yerlerine Çinliler yerleştiriyorlar’’ diye konuştu.
Müslüman halktan temizlenmeye çalışılıyor Çinin en zengin petrol, doğalgaz ve diğer
kaynaklarına sahip Doğu Türkistan bölgesi sistematik olarak Müslüman halktan
temizlenmeye çalıştığına dikkat çeken Yılmaz; ‘’Madenlerde karın tokluğuna çalıştırılarak
halk açlığa mahkûm edilmekte zenginlikleri Çine taşınıyor. Çin yozlaşmış bir Sosyalizm
mantığıyla kendi vatandaşlarını sindirip dinlerini, geleneklerini, özgürlüklerini yok ettiği gibi
Müslümanları da sindirip yok edeceğini hesap ediyor. Bunu başaramadıkça saldırganlığını ve
zulmünü artırıyor. Çin devleti, farklı etnik ve dini kökene sahip 1,5 milyar Çinliyi sosyalizme
kurban ederek faşizmle köleleştirmiş olabilir. Ancak Çin faşizmi, Doğu Türkistan halkını yok
edemeyecek, temel hak ve hürriyetleri, dini inançlarını yaşamayı ellerinden alamayacaktır’’
ifadelerinde bulundu. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesine selam olsun!
Anadolu Öğrenci Birliği olarak bütün dünya devletlerini ve toplumlarını Çin'in bu hukuksuz
ve insanlık dışı uygulamaları karşısında harekete geçmeye davet ettiklerini belriten Emrah

Yılmaz, ‘’Hiçbir jeopolitik bahanenin arkasına sığınılmadan Çin devletine temel insan
haklarını ihlal etmesi nedeniyle baskı yapılmalıdır. Çin devleti bu cürümleri nedeniyle
uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletimiz de
Doğu Türkistan'da yaşanan bu hukuksuzluklara karşı sessizliğini bozmalı, Suriyeli
kardeşlerimize kucak açtığı gibi mazlum Doğu Türkistan halkının da hamisi olmalıdır.
Yaşasın Doğu Türkistan halkının adalet ve özgürlük mücadelesi! Doğu Türkistanlı
kardeşlerimizin haklı mücadelesine selam olsun!’’ dedi. Yapılan protesto gösterisi mazlumlar
için yapılan duanın ardından son buldu.
HABER/FATOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10807.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Ağaçlar Buz Tuttu
Kayseri’de etkili olan kar yağışı sonrası gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar
düştü. Dondurucu soğuk karşında ildeki ağaçlar bile buz tuttu.

11 Ocak 2015 Pazar 11:38

İki gün etkili olan kar yağışı sonrası Kayseri adeta buz kesti. Gökyüzünde ki güneşe rağmen
soğuk nedeniyle yürümenin dahi bir çile haline dönüştüğü Kayseri’de bazı bölgelerde ağaçlar
dahi buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile araçların camları buz tuttu,
çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. En yüksek sıcaklığın -9°C Hissedilen sıcaklık:-16°Ckadar
düştüğü Kayseri de uzmanlar yaşlı ve hasta vatandaşların, gerekmedikçe dışarıya çıkmaması
konusunda uyardı. KAR BEKLENİYOR Meteoroloji tahminlerine göre bu gün Kayseri’de
kar yağışı beklenirken yağışın hafa boyunca aralıklar ile devam edeceği belirtildi. Hava
sıcaklığının-1°C olacağı bu gün hissedilen sıcaklık -5°C olarak gerçekleşecek.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10808.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Bizim Kampüs
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YAZMA ALIŞKANLIĞINIZ VAR MI? Toplumumuzda zaman zaman okuma alışkanlığının
yetersiz olduğu, okuma alışkanlığı olanlarınsa, okumalarının disiplinsiz, seviyesiz, yöntemsiz
ve belki de dengesiz olduğu noktasındaki tespitler resmi, gayri resmi ağızlarca
dillendirilmektedir. Ne var ki bu sorunun nasıl aşılacağı noktasındaki çözümler yetersiz ve
mevzi kalmaktadır. Örneğin okuma-yazma seferberliği sonucu belki birkaç insan gazete,
dergi, mektup(e-mail/mesaj) okuyabilmekte ise de bu sorunun yanında pek de istenilen hedefe
ulaşılamamaktadır. Örgün eğitim sisteminde de “yazı okuma’yı öğretmek hedeflenirken,
okuma alışkanlığı maalesef kazandırılamamaktadır. Biz hele okuma-yazmayı öğretelim veya
hele çocuklara ders çalışma alışkanlığı kazandıralım yeter diye düşünülmektedir adeta. Çünkü
ne öğretmen ders dışı kitap okuma alışkanlığı olan kitapsever bir insandır, ne de gösterilen
müfredatlar öğrenciyi teşvik etmektedir. Çünkü çocuk maalesef öğretmenini, sigara içerken
ya da cep telefonu ile bir iş bitirirken gördüğü kadar kitap okuduğuna şahit olmamıştır.
İnsanlar okumayı A, B, C…diye temrin ve talim ederken, yazarak öğrenmesine rağmen
okumayı öğrendiğinde yazma işi ve eylemi biter. Yazmayı öğrenmesine rağmen iyi bir yazar
olması bir yana, iyi bir mektup yazan bile olamaz. İlkokulda çocuk okumayı öğrenirken,
yazmayı da kısmen öğrenir. Ortaöğretimde ise bir kompozisyon yazmaları istenince de
zorlanırlar.”İşleyen demir pas tutmaz” gibi gayet basit ve açık olan bir atasözü onlar için
anlaşılamaz ve açıklanamaz bir hal alır. Bir şeyler yazabilenler ise öğretmenler tarafından iyi
düşünceleri ve doğruları görülmeksizin yanlışları görülür, eleştirilir. Çocuk ise öğretmenin bu
gibi tavırları karşısında, onun için yazma eylemi bir hobi olacağına bir fobi olur ve sevgili
öğretmeni tarafından cesareti belki de yeteneği engellenmiş olur. Ortaöğretim ve üniversite
sıralarında öğrencilere özellikle Türkçe/edebiyat öğretmenleri tarafından beylik bir soru
yöneltilir; “Okuma alışkanlığı(z) var mı?” Genele sorulursa, bir-iki kişi, tek tek sorulursa üçdört kişidir bu soruya olumlu cevap veren. Velhasıl manzara içi açıcı değildir. Başlar,
muhterem kaygılı öğretmen(ler), okumanın fazileti, erdemliliği ve ayrıcalıkları üzerine
nutuklar çekmeye. Belki birileri heveslenir bu uzun ve anlamlı konuşma sonucu. Ders biter
sınıftan/okuldan çıkılır ve her şey orada kalır. Çünkü dışarıda ilgi alanı çoktur ve bunun
sonucu tabiî ki okuma ve yazmaya tabiî ki vakit yoktur. Sadece anlatmakla yetinen bu gibi
eğiticilerin yanı sıra, okuma alışkanlığı kazandırmak için öğrencilere, yazılı/vize de(birkaç)
kitaptan sorumlu tutan, öğrenci bir başarı gösterince kitapla taltif eden veya okuma saati diye
çalışmalar yapan öğretmenler yok değildir. Ne var ki okuma alışkanlığı böyle mevzi/lokal
kalan etkinliklerle başarılabilecek bir durum değildir. Daha da kötüsü, evlerde ise ebeveynler
televizyona ayırdığı vaktin binde birini okumaya ayırmazlar. Pekâlâ, okuma serüvenimiz
böyle iken ya yazma serüvenimiz nasıldır? “ Okuma alışkanlığın(ız) var mı?” sorularına
muhatap olan bizler için hiçbir zaman şu soru ile karşılaştık mı veya düşündük mü böyle bir
soruyu muhataplarımıza yöneltmeyi. “Yazma alışkanlığın(ız) var mı?” Bu soruyu

soran/muhatap olan sayılı kişilerdir diye düşünüyorum. Gönül isterdi ki okumanın yanı sıra
yazmanında erdemliliği, elzemliliği ve aydınlığı bize/çocuklarımıza anlatılsın/öğretilsin. Hem
okuyan hem de yazan insan(lar) olalım. Okumak güzel bir eylemdir. Okuyanın ufku, dünyası,
seviyesi ve verimliliği farklıdır ama yazma alışkanlığı da olmanın bunun yanı sıra. Salt
okuma aslında hazırcılıktır, tüketiciliktir ve daha ötesi ve kötüsü belki de yalnızlıktır.
Okumanın yalnızlığını yazmanın kalıcılığı ve anlamlılığı ile besleyelim, büyütelim. Yazması
sayılı karakter kadar olanlardan olmayalım. Şöyle bir okul serüvenimizi hatırlayalım. Yazma
alışkanlığı olan kaç kişidir acaba. Hangi arkadaşımız yazmanın anlamlı, heyecanlı ve aydınlık
yollarında bir kâşif gibi yeni dünyalar keşfetmiştir. Üzülerek görüyor ve biliyoruz ki; okuma
alışkanlığı toplum olarak yok, yazma alışkanlığımız ise neredeyse hiç yok. Yazar olanlarsa
sayılı insanlar. Ama sayılan insanlar. Belki de yazar(lık)lar ulaşılmaz insanlardır bir
çoğumuza göre. Oysa onlarla konuşsanız/tanışsanız yazı hayatına başlangıçları çok basit ve
olağan bir durum/duygu sonucudur. Kimisi bir mektup yazarken, kimisi bir konuda araştırma
yaparken, kimisi de günlüğüne not düşerken. Bir insan yazmanın tadına varmaya görsün.
Artık o sırlarını/sınırlarını aşar, duygularla, düşüncelerle heyecanlarla dolup taşar. Onun için
yazmak okumak kadar önemli ve anlamlıdır. Onun için yazmak var olmaktır, var kalmaktır.
Zaten bu kişi(ler), kuvvetle muhtemel önce iyi bir okuyucudur. Okumuş okumuş sonunda
kendisinin de paylaşacakları, anlatacakları, tartışacakları bir şeylerin olduğunu görmüştür.
Yani yazma serüveni, okuma serüvenin bir sonucudur. Önce duyguları, düşünceleri okur(lar),
sonra başka insanların belleğine, yüreğine doku(nur)lar. Onların söyleyecekleri çok şey
vardır. Yazanlar aslında yaşayanlar, yaşatanlardır. Ben yaz(a)mam demek aslında atıl kalmak,
yalnız olmaktır. Tabii ki her başlangıç zordur. Örneğin bisiklet kullanmayan bir insan için iki
teker üzerinde durmak zordur. Oysa kullanmayı öğrendiğinde görülecektir ki, o insanın
elinden bisikleti almak zordur. Önce bindirmekte zorlanırken daha sonra indirmekte
zorlanacaksınızdır. Çünkü artık onun ayakları yerden kesilmiştir. İşte yazmakta böyle bir
başlangıç ister. Bir de bakarsınız yazıyorsunuzdur artık. Yazmanın mutluluğunu, ayrıcalığını
ve güzelliğini yaşıyorsunuz ve yazıyorsunuzdur. Ben de yazabilirim, başarabilirim demek
yazar olmanın/kalmanın önkoşulu ve başlangıcıdır. Ben yazamam, yapamam gibi sözler
insanı durağanlaştırır. Korkmamak, cesur olmak gerek. Herkes bir şeyler yazabilir ama kalıcı
yazar olanlar ise idealleri, hülyaları ve aşkları olanlardır. “Oku rabbinin adıyla” vahyine
kendini muhatap görenler ve okumanın gerekliliğine inananlar ne zaman ki; “Nun, kaleme ve
(kalem tutanların) yazdıklarına andolsun” vahyini de dikkate alırlarsa işte o zaman, “Yazma
alışkanlığın(ız) var mı? “ sorusunu yöneltenler ve cevap verecek eller/erler olacaklardır. Ve ne
zaman ki okumanın, A, B, C’sini öğretenler yazmanın da elifbasını öğretirlerse toplumumuz o
zaman seviyesiz, renksiz ve sevgisiz bir atmosferden seviyeli, bilgili, nitelikli ve diri bir
aydınlığa yola alacak ve karanlıklar dağılacaktır. O halde, Haydi kaleme, Haydi el-ele, Ama
yüreğimizle… Yazan : Mustafa BALABAN *** DEĞER SORUNSALI Güçlerin gençleri
istismar etmesi sonucu kavram kargaşası yaşayan gençlerin neye göre hareket edeceğini
bilememesi gerçekten içler acısı bir durum. “Yorumlanmış” bir dünyada hayatını sürdürmeye
çalışan genç, özüyle içselleştirilmiş ideoloji dayatmasının farkında dahi değil. ”Modern
düşünce” diye öne sürdüğü küresel algıyla kendi değerlerinin çatışması sonucu yaşadığı bu
kavram kargaşası bir kaosa dönüşmüş durumda. Modern gücün belirlediği idrak bağlamında :
Yerine göre kendi değerlerini bir kenara bırakan, “Ben’inin / Nefsinin” tatminini ve
mutluluğunu amaç edinen, “akışına bırakan” , hayatını birbirini izleyen “zevkler”
doğrultusunda hareket ettiren bir anlayışla yaşaması ; yerine göre de kendi
değerinden/özünden sandığı bir anlayışla İslam’ı yaşamaya çalışması; bu ikililiği daha trajik
bir hale getiriyor. Böylelikle küresel algının istediği kendi kodlarıyla düzenlenmiş yeni
Müslüman kimlikler ortaya çıkıyor. Bu oluşan yeni “kimlik” modern paradigmanın öne
sürdüğü düşünceyle İslam’ı uyumlu hale getirmeye çalışıyor, İslam’ı küresel sistemin ön
gördüğü değerlere entegre etmeye çalışıyor, İslam’ı küresel kültürün kalıpları içerisinde

süreçlendirmeye çalışıyor, İslamî düşünce sistemini dönüştürmeye çalışıyor… Tüm bunları
yaparak hem dini “yaşama” noktasında “vicdanını” rahatlatıyor hem de küresel egemenin
ekmeğine yağ sürüyor. Ne yapılabilir? Müslüman genç, küresel değerlerin ön gördüğü
anlayışı, modernitenin penceresinden bakma durumunu, hakim unsurların belirlediği çizgiyi
bırakarak kendi kültürünü, geleneğini ve özünü tahlil ederek, ”sünneti” hayat kurucu konuma
getirerek yeni bir “ inşa” hareketi başlatabilir. Yeryüzünde bulunmanın gereği düşünülerek
hakikat ortaya konabilir. Muhammed Enes YÜCE yucenes5@gmail.com *** YÜREKTEN
KAĞIDA SÖZLER İki günde bir somun geçiyorsa eIine soğuk suyu da oIursa bir kırık testide
niçin kendinden kötüsüne kuI oIur insan, ne diye girer kendi gibisinin hizmetine? Ömer
HAYYAM Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide oImaIıdır. Bey doğru sözIü oImaIı, tavır
ve hareketIeri itimat teIkin etmeIidir ki, haIk ona inansın ve huzur içinde yaşasın. Yusuf Has
Hacib Tarih mücerret bir iIim değiIdir. Tarih hayat içindir; Tarih miIIetIerin, kavimIerin
varIıkIarını muhafaza etmek, kuvvetIerini inkişaf ettirmek içindir. Yusuf Akçura Sözleri Ey
gönüI!Başkasından yardım ve dostIuk umarak yaşama,düşmandan da korkma!DevIet ve
saItanat ancak ALLAH(c.c.)’ın verdiğidir. Yavuz Sultan Selim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10809.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

Batıl(I)Laşma Temayülü
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Toprağın tüm aşamalarından geçirilip suyla karıştırılarak pişirilmiş çamura dönüşen ve bir
suret verip Allah’ın ruhundan üfleyerek yaratmış olduğu Âdem’in (insanoğlunun) yaratılış
fıtratına, geçmiş düşünürlerin varlığın nedeni olarak tartıştığı hava/su/toprak ve ateş
bileşenlerinin tamamı kodlanmıştır. Diğer mükellef varlık olan İblis’in ise fıtratına, ateşin her
türlüsü kodlanmış ve kıyamete kadar bitmeyecek TEVHİD ve ŞİRK mücadelesinin iki figürü
olarak yeryüzü sahnesine indirilmişlerdir. Yaşamsal mücadelelerini sürdürebilmeleri ve
kulluk sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için, hakikatin-batılın, doğrunun-yanlışın,
iyinin-kötünün ne olduğunu Allah kelimeleri ve eşyayı öğreterek göstermiştir. İsyan; İblis’in
yaratılış kodlarındaki üstünlüğü gerekçe göstererek Allah’ın diğer yaratmış olduğu insana
secde etmesi (kabullenmesi) emrine karşı duruşu ile başlamış ve kıyamete kadar secde
etmediği insanı azdıracak her türlü yol/yöntemi uygulamak için izin verilenlerden olma isteği
ile devam etmiş ve ilk Sur’a üflenecek ana kadar da devam edecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10810.html
Erişim Tarihi: 13.01.2015

