KAYSERİ HABER ARŞİVİ
06.04.2015–12.04.2015
Valilikten ilaçlama uyarısı
Kayseri Valiliği, 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde kentte bulunan demiryolu hatlarında ilaçlama
çalışmaları yapılacağından 10 metre yakınında 1 hafta süreyle can ve mal emniyeti açısından
hayvan otlatılmaması ve ot hasatı yapılmaması uyarısında bulundu.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından
Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yerköy, Kayseri, Niğde, Ulukışla/Irmak demiryolu hattına
ilaçlama özel treniyle ve uzman personeller gözetiminde balast temizliğini korumak, çeken ve
çekilen demiryolu araçlarına menfi yönde etki eden ve kendiliğinden yetişen otlara karşı
kimyasal ot ilaçlamasının yapılacağı belirtildi. Açıklamada, kimyasal ot ilaçlamasında ilgili
kurum tarafından gereken tüm tedbirlerin alınmasına rağmen, ilaçlamayı müteakip demiryolu
hattının 10 metre yakınında bir hafta süre ile hayvan otlatılmaması ve ot hasatı yapılmaması
gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Yerköy-Kayseri arasının 15.04.2015,
Kayseri hatlarının 16.04.2015, Kayseri-Ulukışla demiryolu hattında da 17.04.2015 tarihinde
ilaçlama yapılacağı, rüzgâr ve yağış şartlarına göre bu tarihlerde sarkmalar olabileceği, bu
sebeple ilaçlamanın başlayacağı 15.04.2015 tarihinden itibaren 30.04.2015 tarihine kadar
demiryolu hattının 10 metre yakınına yaklaşılmasının can ve mal emniyeti bakımında tehlikeli
olduğu ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12568.html
Erişim Tarihi: 07.04.2015

Polis ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine
operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik
Suçlar Büro Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan
şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi.
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Düzenlenen operasyonda Serçeönü mahallesinde bir araç içerisinde A.M.Ş, T.Y ve S.K isimli
şahıslar yakalandı. Operasyon sonrası AMŞ, isimli şahsın üzerinden ve araç içerisinden

toplam (6) paket halinde satışa hazır vaziyette 15,80 gram ağırlında metamfetamin maddesi
ile uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen rulo halinde alüminyum
folyo ele geçirilmiş, S.K isimli şahsın yapılan üst aramasında ise alüminyum folyo içerisinde
0,20 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. T.Y ve S.K isimli şahıslar
hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem yapılarak T.Y
isimli şahıs serbest bırakılmış, S.K isimli şahsın ise 'Ruhsatsız Ateşli Salahlarla Mermileri
Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçundan yakalama müzekkeresi ile arandığı ve
hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube
Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi. A.M.Ş isimli şahıs, hakkında
'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli
mercilerce tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12569.html
Erişim Tarihi: 07.04.2015

Ağlatan veda Bursa'ya atanan
Basın İlan Kurumu (BİK) Kayseri Şube Müdürü Osman Başeğmez, Gazeteciler Cemiyeti'nde
düzenlediği toplantıda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Yaklaşık 3.5 yıldır BİK Kayseri Şube Müdürü Osman Başeğmez, Bursa'ya atandı. Bursa'ya
gitmeden önce Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret eden Başeğmez, buradan
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne geçerek meslektaşları ile vedalaştı. Burada konuşan Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "Bugün Osman müdürümüzü uğurluyoruz.
Basın İlan Kurumu’nda yaklaşık 3.5 yıldır Kayseri il müdürlüğü yapan Osman Başeğmez’in
tayini çıktık. Bu süre zarfında gerçekten Kayseri medyasına büyük emekleri oldu. Hem yapıcı
hem olumlu işleri ile yol gösterici oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ki görev
sürecinde hem ailesine hem kendisine mutlu yaşamlar diliyoruz. Bursa’da da sevileceğine
bütün kalbimizle inanıyoruz. Kayseri’de görev yapan basın mensuplarının bundan sonra
Bursa’da evinin olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarına hakim olamayan
Basın İlan Kurumu Müdürü Osman Başeğmez de, konuşmakta zorluk çekti. Başeğmez,
"Kayseri basının bir noktaya gelmesi için hizmet ettik. Mesafe aldık veya alamadık takdiri
sizlere bırakıyorum. Hak neyse onu yaptık" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Başeğmez'e teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12570.html
Erişim Tarihi: 07.04.2015

Aile içi kavgaya 3 yıl hapis
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde aile arasında 50 küçükbaş hayvan nedeniyle çıktığı iddia
edilen kavga sonrası yargılanan 3 şahıstan ikisi hapis cezası ile cezalandırılırken, bir sanık ise
beraat etti.
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3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya baba A.G., çocukları E.G. ve Ö.G. katılmadı.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda E.G.'ye 3 yıl 9 ay hapis, Ö.G.'ye ise 3 yıl 1 ay
15 gün hapis cezası verdi. Baba A.G. ise beraat etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12571.html
Erişim Tarihi: 07.04.2015

Hayvanat bahçesinin yeni yavrusu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinin en minyatür
atı olarak da bilinen shettland pony cinsi karamel isimli kısrak 11 aylık gebelik süresi sonunda
sağlıklı dişi bir tay dünyaya getirdi.
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3.04.2015 sabah saatlerinde dünyaya gelen shettland pony cinsi yavru kısrak ve annesi
veteriner kontrolünden geçti. Yavru'nun ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken
anne sütünü de almaya başladığı bildirildi. Yavru shettland pony 8.300gr ağırlığında 48cm
boyunda dünyaya gelirken, müşahede süresini tamamladıktan sonra ziyaretçileri ile
buluşacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12572.html
Erişim Tarihi: 07.04.2015

100 TL'lik zam bizi mutlu etti
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube Başkanı Gazi
Aykırı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı emekliye 100 TL'lik zamma ilişkin olarak,
"Hükümetin emeklilere verdiği 100 TL'lik zam bizi mutlu etti" dedi.
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TÜED Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Şube Başkanı Gazi Aykırı, emeklilere verilen
100 TL'lik zammı değerlendirdi. Aykırı, Sayın Başbakanımız son grup toplantısın da
emekliler için müjdeli bir haber verdi. Emekli maaşları bin TL’nin altın olanlar için 100 TL
zam vereceğini açıkladı. Biz bundan memnun olduk ama biz bu zammın bütün emekliler için
olmasını isterdik fakat olmadı. Bunun peşini bırakmayacağız. Temmuz ayına kadar tekrardan
zam girişimlerinde bulunacağız. Bin TL’nin altında 700 TL emekli maaşı alan Bağ-Kur ve
SSK emeklilerin maaşı 800 TL oldu" dedi. Aykırı, "Dul ve yetim maaşları bu fiyatın biraz
daha altına kalacak. Tabi ki bu iyi bir girişimdir. Emeklilerimizin sabırlı olmasını istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12573.html
Erişim Tarihi: 07.04.2015

Sultan Sazlığı'nda atlı safari keyfi
Havaların ısınmasyla birlikte ata binme merakı olan vatandaşlar Develi'nin Sindelhöyük
mahallesinde ata binme keyfini yaşıyor.
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Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, "Baharın gelmesiyle
ata binme merakı olan arkadaşların talebi üzerine onlara at biniciliği yaptırıyoruz. Bilmeyen
arkadaşlara at biniciliği öğretiyoruz ve Sultan Sazlığına Atlı safari düzenliyoruz. Merakı olan
vatandaşlara ata binme keyfini yaşatıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12574.html
Erişim Tarihi: 07.04.2015

Testiste geçmeyen ağrısız şişlik kanser belirtisi
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah
Demirtaş, erkek üreme organı testiste meydana gelen ve geçmeyen ağrısız şişliklerin kanser
belirtisi olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Demirtaş, “Üroloji klinik uygulamasında tek taraflı
testiste ağrısız sert kitle aksi ispat edilene kadar tümör olarak kabul edilir. Benzeri bir sertlik
fark edildiği zaman vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurulması gerekmektedir”
dedi. 1-7 Nisan Kanser Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamada, üroonkolojik hastalıklar
konusunda çeşitli uyarılarda bulunan Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, kanserden değil de geç
kalınmaktan korkulması gerektiğini kaydetti. Üroonkolojik hastalıkları konusunda risk faktörü
taşıyan kişilerin hiç vakit kaybetmeden rutin kontrollerini yaptırtmalarının önemli olduğunu
belirten Doç. Dr. Demirtaş, “Tüm kanserler için radyasyon, sigara, diyet alışkanlıkları, ailesel
hikaye önemlidir. Mesane kanseri, bazı meslekler (petrol, boya, deri sanayinde çalışanlar vb.)
ile yüksek oranda ilişkilidir. Prostat kanseri için özellikle aile hikayesi olan erkeklerin 40
yaşından sonra, aile hikayesi olmayan erkeklerin 50 yaşından sonra mutlaka prostat spesifik
antijen (PSA) ve rektal muayene yaptırmaları gerekir. Az rastlanması ve bu yüzden halkın az
bilgiye sahip olduğu testis kanseri konusunda, hikâyesinde inmemiş testis varlığı olan genç
erişkinlerin dikkatli olması gerekir” dedi. Klinikleri bünyesinde 25 yıla yakın bir süredir
üroonkoloji alt biriminin bulunduğunu hatırlatan Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, kliniklerinden
güncel teknolojik, teorik ve pratik bilgilerin uygulandığını, barsaktan yeni mense yapmaktan
laparoskopik radikal prostat ameliyatına kadar her türlü üroonkolojik ameliyatın mükemmel
bir şekilde uygulandığını söyledi. Açıklamasında testis kanseri konusuna vurgu yapan Doç.
Dr. Demirtaş, testis kanserinin ne olduğu, belirtileri ve tedavi yolları hakkında şu bilgileri
verdi: “Testis kanseri, er bezi denilen organda gelişen kontrolsüz hücre bölünmesi ve bunun
sonucunda ortaya çıkan düzensiz doku büyümesidir. Erkeklerdeki kanserlerin %1’ini, ürolojik
kanserlerin %5’ini oluşturur. Gelişmiş ülkelerde sık görülür. Görülme sıklığı yılda her
100.000 erkekte 3-10’dur. Genç erkeklerde (20-35yaş arası) sık görülür. İnmemiş testis
hikayesi, ailede testis kanseri öyküsü, karşı testisde önceden kanser gelişmesi testis kanseri
için risk faktörlerindendir. Testis kanserlerinin en sık görülen patolojik tipi germ hücre
tümörleridir. Bunlarda seminom ve seminom olmayan olmak üzere iki ayrı patolojik grupta
incelenir. En sık belirtisi, tek taraflı testisde yakın zamanda gelişen ağrısız sertliktir. Üroloji
klinik uygulamasında tek taraflı testiste sertlik aksi ispat edilene kadar tümör olarak kabul
edilir. Benzeri bir sertlik fark edildiği zaman vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına
başvurulması gerekmektedir. Tanı için ilk istenecek tetkikler skrotuma yapılacak olan
ultrasonografi incelemesi ve kanda tümör serum belirteçlerinin (AFP, beta-HCG, LDH)
çalışılmasıdır. Tanı konulması testisin iltihabı hastalıklarıyla karışabildiği için dikkatli
olunmazsa 3-6 ay kadar gecikebilir. Antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan bu tür
durumlarda hastanın mutlaka bir ürolog ya da üroonkolog tarafından değerlendirilmesi
gerekir. Takiben testis tümörü tanısı konduktan sonra tedavi planlamasına ve hastalığın
vücudun başka bölgelerine yayılım gösterip göstermediğine yönelik (evreleme) tetkikler
planlanır. Bu tetkikler genellikle akciğer ve karın tomografisidir. Bu tetkikler planlanırken

aynı zamanda tedavinin ilk basamağı olan radikal inguinal orşiektomi de planlanır yapılır. Bu
operasyonda kasıktan yapılan kesi ile girilip kitle olan testis dokusu sapı ile birlikte çıkarılır.
Çıkarılan testis dokusunun patolojik inceleme sonuçları ve yapılan kan ve radyolojik
görüntüleme tetkiklerinin sonuçlarına göre bundan sonraki tedavi planlanır. Birçok kanserde
olduğu gibi testis kanserinde de erken tanı çok önemlidir. Erken tanı ile kanser vücudun başka
bölgelerine yayılım yapmamadan veya fazla ilerlemeden yakalanabilir. Bu durumlarda testisin
çıkarılmasını takiben kısa süreli ışın tedavisi ve kemoterapi ile bu hastalıktan kurtulmak
mümkündür. İleri evre testis kanseri hastalarında daha uzun soluklu kemoterapi protokolleri
gerekmektedir. Ancak ileri evre hastalarda bile tedavi başarısı %80-85’lere ulaşmaktadır.
Erken evre kanserlerde bu oran %90’ların üzerine çıkmaktadır. Testis tümörleri ışın
tedavisine ve kemoterapiye (damardan ilaç) oldukça duyarlıdır. Testis kanseri günümüzde
ölümcül kanser yerine tedavi edilebilir kanserlerden sayılmaktadır. Erken tanı ile bu
kanserden uygun tedaviler ile kurtulmak mümkündür.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12575.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Kayseri Şekerspor güreşçisi altın madalya
kazandı
33. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Kayseri
Şeker Spor Güreşçisi Abdulsamet Uğurlu 66 kiloda altın madalya kazandı.
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Türk Milli Takımı, iki gün süren turnuvanın sonunda 6 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya ve 77
puanla birinci sırada yer aldı. Belarus 38 puanla ikinci, Kazakistan 30 puanla üçüncü oldu.
İkinci gün mindere çıkan Kayseri şeker spor Güreşçisi 66 kiloda Abdulsamet Uğurlu altın
madalya kazanarak birincilik kürsüsüne çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12576.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Başkan olmak gibi bir derdim yok
Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) seçimlerinde
Başkanlık için ismi geçen Ergün Bilen,’’ Her ne kadar benim ismim ön plana çıksa da birlikte
hareket ettiğimiz tüm sanayiciler bu göreve layıktır Benim Başkanlık gibi bir derdim yok’’
dedi
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Bilen yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: ‘’ Vizyonu, misyonu olan yenilikçi bir
gurupla birlikte hareket ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim Bizlerin hedefi makam koltuk
ve saltanat değildir. Amacımız tüm sanayicilerimizin katılımı ile daha iyiyi, daha güzeli
hedefleyen bir anlayışı egemen kılmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bizim inandığımız
felsefenin içinde Kayseri’li sanayicileri kucaklayan ayırmayan, ötekileştirmeyen bir yönetim
anlayışı içinde hareket etmek en temel niteliğimiz olacaktır’’. Bilen ,bugüne kadar yapılan
çalışmalarda , kimseyi kırmadan dökmeden yol aldıklarını belirterek ,’’OSB’nin daha da
büyümesi adına geniş katılımlı sanayici kitlesiyle sürekli fikir alışverişi içindeyiz. Ortaya
çıkan tabloda bizlere gösterilen ilgiden anlıyoruz ki değişim zamanı gelmiştir. Burada bir kez
daha vurgulamakta yarar var , şahsım değil tüm sanayicilerimiz başkanlık koltuğunu
ziyadesiyle hak etmektedir. Bu nedenle oluşacak yönetim kurulu kendi başkanını seçecektir.
Ben eksenli değil , biz diyerek bu yolu yürüdüğümüzü herkesin bilmesini istiyorum’’ dedi
İştişarelerin devam ettiğini vurgulayan Ergün Bilen, sözlerini şöyle tamamladı : ‘’ Aslolan
Kayseridir Kayseri’li sanayicilerin tamamının destek verdiği bir organizasyon olmayı
kendimize ilke edinerek çalışmalarımız yoğun ve aralıksız bir biçimde sürüyor.İlgi ve sevgi
çemberinin büyümesinden duyduğumuz memnuniyeti Kayseri ile paylaşmayı bir borç biliriz.
Tüm sanayicilerimizi bu yenilikçi oluşumun içerisinde yer almaya ve destek olmaya davet
ediyoruz’’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12577.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

71 arsa satışları ile ekonomiye katkı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediye ait 48 mesken
arsası, 1 dükkan, 5 işyeri, 7 sanayi arsası, 10 bağ ve sayfiye arsası ve 6 ticaret alanının ihale
ile satılacağını söyledi.
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Hem sanal ortamda hem de yerinde görülebilir Kooperatif kurup da ucuz arsa arayanların çok
katlı arsaların satışların bir fırsat olduğunu ve piyasada bir hareketlilik sağlanacağını belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Belediye olarak mülkiyeti belediyemize ait olan arsa ve
işyerlerini satışa sunarak hem belediye yatırımlarına kaynak oluşturuyoruz, hem de piyasadaki
arsa darlığı hafifleterek ekonomiye hareketlilik kazandırıyoruz“ dedi. 2015 yılı ilkbaharında
71 arsa satışı… İlçe sınırları içerisinde yer alan ve 17 ayrı semtlerde bulunan toplam 71
arsanın 2015 yılı ilkbaharında satışa sunulacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
satılacak arsalar içerisinde küçük sanayi sitesi ile İnecik Bölgesinde sanayi arsaları bulunduğu
ve girişimciler için önemli olduğunu kaydetti. 21 Nisan 2015 günü 71 arsa satışı için Belediye
Meclisinden yetki aldıklarını ve arsa satışların İhalesinin 21 Nisan 2015 yapacaklarını
hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, satışlarından elde edilecek gelir ile Melikgazi
İlçesine spor alanları, park ve bahçeler, Kapalı Semt Pazar yerleri, otoparklar ve sosyal
konutlar inşa edileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12578.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde S.A., Z.A. ve R.A.'nın
sobadan sızan gazdan zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen 3 kişinin Sarıoğlan Devlet
Hastanesi'ne sevk edildiği, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12579.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Mahsur kalan 10 kişi JAK timi tarafından
kurtarıldı
Hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun sis ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
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Edinilen bilgiye göre Erciyes Kayak Merkezi gölet mevkiinde mahsur kalan F.K. ve L.G.,
Develi - Kayseri karayolu üzerinde yoğun sis ve tipi nedeniyle mahsur kalan A.S., B.S., F.S.
ve K.A. ile snowkayt yapan ve Koç dağında mahsur kalan U.A., Ç.D., H.E.D. ve S.A.'nın
JAK timleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Kurtarılan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi
olduğu kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12580.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Uyuşturucu ticaretine 5 yıl 10 ay hapis
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan şahıs 5 yıl 10 ay hapis, 6 bin TL
de adli para cezasına çarptırıldı.
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3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık A.K. duruşmaya telekonferans
yöntemi ile katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan A.K., "Benim uyuşturucu ile ilgili bugüne
kadar herhangi bir işim olmadı. Bundan sonra da olamaz. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılamanın ardından A.K.'ye 5 yıl 10 ay hapis, 6 bin TL de para
cezası verdi. OLAY GÜNÜ 25.11.2013 tarihinde meydana gelen olayda A.K.'nin otobüs
terminalinde S.Ç.'ye çuval içerisinde 19 kilogram 439 gram esrar maddesi temin ettiği
iddiasıyla 'uyuşturucu madde ticaretinden' dolayı yargılanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12581.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Jandarma 8 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 8 bin paket kaçak sigara ele
geçirildi.
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Enidilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana gelen olayda,
jandarma ekipleri tarafından G.Ş.'nin kullandığı otomobilde arama yapıldığı öğrenildi.
Yapılan aramalarda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, G.Ş.'nin
hakkında yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12582.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Argıncık Esnafspor-Gültepespor: 2-0
İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu'nda ilk haftayı lider kapatan Argıncık Esnafspor,
ikinci hafta mücadelesinde Gültepespor'u 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Ömer Hürcan Yücel *** Abdullah Genç
*** Sümeyya Çakmak *** SAHA KOMİSERİ: Halil Ham ARG. ESNAFSPOR U19:
Abdullah Kaygısız ** Emre Kaya ** Emre Akmeşe ** Enes Şeker *** M.Faruk Bedet ***
Seffan Karasu *** Furkan Kaşıkara *** Yusuf Karakoç *** Mustafa Işık *** (Dk.80 Ömer
Özavşar *)Ali Bircek ** Ümit Can Şenel ** GÜLTEPESPOR U19: Mehmet Uzyönüm * Ali
Sait Bozkurt * Ertuğrul Erdinç * Abdullah Akdeniz * Tekin Kalaylı * Yusuf Adsalmış *
Mehmet Şimşir Demir * İlhan Bağlar * Derviş Yusuf Akdağ * Burak Karaca * Umut Üçel *
GOLLER: Dk.32 M.Faruk Bedet, Dk.77 Yusuf Karakoç (Argıncık Esnafspor U19) KAÇAN
PENALTI: Dk. 21 Umut Üçel (Gültepespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12583.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Argıncıkspor-Kocasinan Gençlik: 6-3
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren Argıncıkspor, zayıf rakibi
Kocasinan Gençlikspor'u 6-3 yenerek üç puanın sahibi oldu
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Hacı İbrahim Katfar *** Abdullah Genç
*** Ömer Dinler *** SAHA KOMİSERİ: Halil Ham ARGINCIKSPOR U19: Necati Aslan
*** Mahsun Gülbilge ** (Dk.44 Ebubekir Uçar **) Mustafa Örnek *** Ömer Doğan ***
Kaan Işık *** Ayhan Aslan *** Menduh Çökük *** Mustafa Şafak *** Kerem Göçek ***
Bahattin Baydemir *** Fatih Çetinalp *** KOCASİNAN GENÇLİK U19: Burak Akdemir *
Ayhan Sakar * Sedat Salabaş * Alihan Soyak * Suat Aksoy * Emre Çaylak * Tugay Yağmur
* Kürşat Gürsoy * Mehmet Sinan Yoğun * Ahmet Soyak * Yaşar Temel * GOLLER: Dk.7.78
Kerem Göçek, Dk.24 Mahsun Gülbilge,Dk.56 Bahattin Baydemir, Dk.62 Fatih Çetinalp,
Dk.69 Menduh Çökük (Argıncıkspor U19) Dk.48 Yaşar Temel, Dk.65 Emre Çaylak,Dk.85
Alihan Soyak (K.Gençlik)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12584.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Gültepespor-Tomarza Belediye: 2-1
Süper Amatör Küme'den düşmesi kesinleşen Tomarza Belediyespor, son dakika penaltısı ile
Gültepespor'a mağlup olarak haftayı yine puansız kapattı.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı HAKEMLER: Alim Kandemir *** Sari Günay ***
Mustafa Kahraman *** GÜLTEPESPOR: Barış Aksu ** Ertuğ Ceylan ** Müslüm Taştan
*** Emrah Deveci *** Emre Şahin *** Hakan Yalgın ** Batuhan Kale ** Harun Çalı *
(Dk.41 Yunus Emre **) Turgut Kıvrak *** Emer Bozkuş *** Okan Yıkılmaz ** TOMARZA
BELEDİYESPOR: Hakan Aksa ** Yunus Pekel ** Talha Solmaz ** Mustafa ** İlker
Karagöl ** Erol Hayta ** Erol Ergül ** Şükrü Pekel ** Mehmet Işık ** Serkan Gazcıoğlu **
Fatih Güneş *** GOLLER: Dk.17 Ömer, Dk.90 (p) Emrah Deveci (Gültepespor) Dk.39 Fatih
(Tomarza)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12585.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

İncesu Belediye-Anbar Kızılırmak: 5-1
İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında İncesu
Belediyespor, Oğuzhan Korkmaz'ın attığı 5 gol ile Anbar Kızılırmakspor'u 5-1 yenerek puan
sayısını 6'ya çıkardı.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı HAKEMLER: Fatih Yıldırım ** Mustafa Büyükbahçeci
** Sema Dalkılıç ** İNCESU BELEDİYESPOR U19: Umut Eren Tunç *** İsmail Hakkı **
(Dk.50 Onurhan ***) Uğur Aslan *** Hasan Gül *** Tuğrul Ünlü *** (Dk.70 Kaan ?) Mert
Yıldırım *** Furkan Yıldırım *** Abdullah Bakıban *** Oğuzhan Çoban *** ŞÜkrü Al **
(Dk.55 Ozan **) Eyüp Taşdemir *** ANBAR KIZILIRMAK U19: Elvan Akdeniz * Umut
Güzan * Mustafa Demirbuğa * Atakan Akkaya * Muhammet Maraş * Orhan Gürkan * Ömer
Şeker * Mehmet Sevim * Mehmet Keşlioğlu * Semih Odabakır * İsa Şen * GOLLER:
Dk.26.32.53.65.85 Oğuzhan Çoban (İncesu Belediyespor U19) Dk.47 Uğur Aslan
(K.Kalesine) (Anbar Kızılırmak U19) KIRMIZI KART: Dk.80 Kaan (A.Kızılırmak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12586.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Kocasinan Şimşek- Talasgücü: 1-0
Süper Amatör Küme'de üst sıraları hedefleyen iki takımın karşılaşması büyük heyecana
sahne oldu. Uzun süre golsüz devam eden maçta Kocasinan Şimşekspor güçlü rakibi
Talasgücü'nü son dakika golü ile mağlup etti.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha HAKEMLER: Ömer Faruk Ocak *** Özgür Reha Alıcı
*** Ramazan Haymana *** TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Erkin Koray ** Osman Kutay
** (Dk.82 Hakan *) Şuayip Ceyhan *** Serhat Tok *** Ömer Gün *** Mesut Yılmaz **
(Dk.76 Mustafa Fakılı *) Seçkin Maraşlı ** Yusuf Kaya ** Önal Baykal ** Halil Polat **
Abdurrahman Aslan ** (Dk.59 Kaan Çeviker **) KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR: Fatih
Karademir *** Tugay Oflazoğlu *** Atakan Kökkaya *** Engin Oyarkılıçgil *** İhsan
Töme *** Okan Yılmaz *** Ahmet Erdek ** Yusuf Öcek **** Seyit Ali Bıyık *** Furkan
Yaşar Coşkun ** Osman Görüryılmaz ** GOL: Dk.90 Yusuf Öcek (Kocasinan Şimşekspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12587.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Mevlana Yıldızspor-Yeni Esenspor:2-1
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'ndaalt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki
takımın karşılaşmasında Yeni Esenspor'u 2-1 mağlup eden Mevlana Yıldızspor üç puanın
sahibi oldu.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Salih Ulu *** Faruk Çuhardaroğlu ***
Durmuş Caner Akbulut *** SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Öztaş YENİ ESENSPOR U19:
Orhan Gültekin *** Alperen *** Batuhan Kurşun *** Aykut Arslan ** Yasin Tunç *** Onur
Evci ** Selahattin Özdemir ** Sercan Karakoç ** Hakan Kemiksiz *** Y.Emre *** A.Baki
Güçlü *** MEVLANA YILDIZSPOR U19: Safa Karasu ** Hakan Karacaoğlan ** Halil
İbrahim Avcı ** Niyazı Erkan Güneş ** Oğuzhan Köroğlu ** Umut Tarcan ** Alperen
Pınarbaşı ** Ereol Timur ** Fatih Burak Postallı ** Oktay Doğan ** Erkan Çetiner **
GOLLER: Dk.42 Sercan Karakoç (Yeni Esenspor U19) Dk.49 Fatih Burak Postallı, Dk.77
Oktay Doğan (Mevlana Yıldızspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12588.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Kayseri Yolspor-Buğdaylıspor: 6-0
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu'nda şampiyonluğun güçlü adayı Yolspor, bir penaltı
atışından yararlanamadığı maçta Buğdaylıspor'u 6-0 mağlup etti.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Rıza Öztürk *** Faruk Çuhardaroğlu ***
Durmuş Caner Akbulut *** SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Öztaş KAYSERİ YOLSPOR: Ayhan
Akkum *** Mustafa Uğurlu *** Salih Özçelik *** Samet Altıbuğa *** Kemal Kargın ***
Alperen Kısır *** Mehmet fatih Sönmez *** Yasin Delikuş *** İhsan Yasıt *** Eray Ergin
*** Mehmet Yenilmez *** BUĞDAYLISPOR U19: Mehmet Akagündüz ** Mustafa
Sarpkaya ** Musa Kaya ** Osman Karapınar *** Oğuzhan Kalem ** Fatih Yiğit * Yakup
Yalçınkaya * Enes Malik * A.Kadir Kuru * (Dk.20 İsmail Aslankoç *) M.Akif Yılmaz *
Burak Tunçeli * GOLLER: Dk.7 (p), 50.69 Eray Ergin, Dk.35 İhsan Yasıt, Dk.86.89 Mehmet
Yenilmez (Kayseri Yolspor U19) KAÇAN PENALTI: Dk.63 Eray Ergin (Yolspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12589.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Ziya Gökalp Polbay-Amarat Gençlik: 4-0
İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nda ilk maçına çıkan Ziya Gökalp Polbayspor,
sahadan 4-0 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha HAKEMLER: Mustafa Kalaycı ** Muhammed Fevzi
Türkmen ** Hakan Kuzugüden ** ZİYA GÖKALP POLBAYSPOR U19: Enes Ünlü ***
Ömer Faruk Yıldırım *** Cem Bozkurt *** Orhan Ekinci *** Emre Emre ** (Dk.62 Ali
Emrah **) Ali Alaca *** Ahmet Çelik *** Ahmet Kandemir **** Emre Bahşi *** Tolga
Cansu ** (Dk.55 Yasin Burak **) Kürşat Kulak *** AMARAT GENÇLİKSPOR U19:
Yunus Babayiğit * Burak Karaköse * Yasin Serin * Şaban Kaynar * Ali Ünlü * Hakan Hilmi
* Serhat Zeren * Ferhat Zeren * Furkan Çelik * Furkan Sarıkaya * Muhammet * (Dk.46
Furkan *) GOLLER: Dk.23.30 Ahmet Kandemir, Dk.46 Kürşat Kulak, Dk.61 Emre Bahşi
(Polbayspor-U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12590.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Kayserispor: 4 - Giresunspor: 0
PTT 1. Ligin 26. haftasında lider Kayserispor evinde Giresunspor'u ağırladı. Mücadelede sarıkırmızılı takım, Karadeniz ekibini 4-0'lık skorla mağlup etti.
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MAÇTAN DAKİKALAR 37. dakikada Giresunspor savunmasının hatasıyla topu önünde
bulan Biseswar'ın ceza sahası içerisine girerek vurduğu sert şutta meşin yuvarlak ağlarla
buluştu. 1-0 49. dakikada sol kanattan İbrahim Dağaşan’ın ortaladığı topa ceza sahasında iyi
yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 71. dakikada
savunmadan seken topu önünde bulan Biseswar’ın penaltı noktasından vurduğu sert şutta
meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 76. dakikada Giresunsporlu İsmail Dinler’in hatasıyla
topla buluşan Ömer Bayram vurduğu sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0 90+2.
dakikada Giresunsporlu futbolcu Abdulaziz'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Aghayev
son anda uzanarak kurtardı. 90+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat
Akın'ın yerden düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 4-0 STAT: Kadir Has HAKEMLER:
Çağatay Şahan xx, Nihat Mızrak xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Burak Şeker xx
KAYSERİSPOR: Kamran Aghyev xx, Sereno Fonseca xx, Okay Yokuşlu xx, İbrahim

Dağaşan xx (Murat Akın dk. 88 ?), Anıl Taşdemir xx (Abdullah Durak dk. 70 x), Mert Nobre
xx, Biseswar xxx (Turgut Doğan Şahin dk. 83 ?), Marko Simic xx, Alper Uludağ xx, Ömer
Bayram xxx, Cem Can xx YEDEKLER: Kayacan Erdoğan, Serkan Kurtuluş, Berkay Can
Değirmencioğlu, Çağlar Birinci TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Seçme GİRESUNSPOR:
Eray Çalışkan x, İsmail Dinler x, Cihan Can x, Birol Hikmet x, Ergün Çakır x (Abdulaziz
Solmaz dk. 64 x), Solomon Abwo x (Barış Bakır dk. 78 x), Berkan Yıldırım x (Vedat Muriç
dk. 52 x), Onur Demir x, Özgür Yılmaz x, Alican Karadağ x, Ziya Alkurt x YEDEKLER:
Eser Altın, Fevzi Özkan, Adem Sağlam, Rıdvan Sağlam TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri
GOLLER: Biseswar (dk. 37 ve 71), Ömer Bayram (dk. 76), Murat Akın (dk. 90+3)
(Kayserispor) SARI KARTLAR: Okay Yokuşlu, İbrahim Dağaşan, Alper Uludağ, Mert
Nobre (Kayserispor), İsmail Dinler, Cihan Can, Solomon Abwo(Giresunspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12591.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Adım adım Süper Lig'e
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, Giresunspor galibiyetine ilişkin yaptığı
açıklamada, başarılarını devam ettirip, Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.
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PTT 1. Lig'in 26. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 4-0 gibi farklı
bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla puanını 56'ya çıkaran Kayseri ekibi, Spor Toto
Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Karşılaşmanın ardından basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, "Bugün
müsabakanın zor geçeceğini biliyorduk. Giresunspor bu ligin iyi takımlarından birisi. Bu
müsabakayı kazandığımız için mutluyuz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da başarımızı
devam ettirip, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu. GİRESUNSPOR CEPHESİ
Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "İyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum.
Bu tür modern statlar çoğalırsa seviniriz. Kaysersipor’a da misafirperverliklerinden dolayı
teşekkür ediyorum. İlk yarı iyi mücadele ettik ancak bireysel hatadan bir gol yedik. İkinci yarı
skoru çevirmek için değişiklikler yaptık. Faulden gol yedikten sonra oyun disiplininden
kopmuş olduk. Burada mağlubiyetimiz hak ettiğimiz söylenemez. Kayserispor’un bu lige
fazla bir ekip olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir ekipler. Bizde toparlanıp Adanaspor
maçına odaklanacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12592.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Liderden galibiyet selfie'si
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PTT 1. Lig'de bugün Giresunspor'u 4-0'lık skorla yenerek adım adım Süper Lig'e merhaba
diyen Kayserisporlu futbolcular, bu galibiyetin sevincini maç sonunda hep birlikte Özçekim
(Selfie) yaparak kutladılar. PTT 1. Lig'in 26. haftasında Giresunspor'u kendi evinde 4-0'lık
skorla mağlup eden Kayserispor, bu maçta alınan galibiyeti karşılaşma sonunda soyunma
odasında Özçekim (Selfie) çekerek taçlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12593.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Kar Festivali Erciyes’te gerçekleştirildi
Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Geleneksel
Erciyes Engelliler Kar Festivali Erciyes’te gerçekleştirildi.
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Olumsuz hava şartları nedeniyle açık alandaki etkinlikler, Arlberg Cafe’ye alındı. Yurt
içinden ve yurt dışından katılımcıların büyük ilgi gösterdiği festivale, Kayseri Valisi Orhan
Düzgün ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı’nın yanısıra 40
ilden yaklaşık 250 engelli sporcu katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının
gösterisi ile başlayan festivalin açılışı konuşmasını yapan Sponsor firma Arlberg Cafe’nin
sahibi Mehmet Eğlencelioğlu 5.’si düzenlenen engelliler kar festivalindeki temel amacın
farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Ardından konuşan Erciyes Engelliler Kış ve Doğa
Sporları Kulübü yöneticisi Kadir Can Gökalp de eve bile çıkamaz denilen engellilerin,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu imkanlarla birlikte artık dağa bile
çıktıklarına dikkat çekti. Daha sonra kürsüye gelen Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Murat Cahid Cıngı, Erciyes dağında 10 yıldır sürdürülen çalışmaların sonuç vermeye
başladığını ifade ederek, “Günümüzde Erciyes dağı sadece Kayseri’nin değil dünyanın sayılı
kayak merkezleri arasına girmiştir. Erciyes projesi sadece engelsiz vatandaşlarımız için değil
toplumun her kesimi düşünülerek geliştirilmiştir. Bu kapsamda engelli kardeşlerimiz için de
bir spor kulübü kurduk ve onlara da hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi. Törende son olarak
konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün de engelli vatandaşların aynı engelsizler gibi hayatın
her alanında bulunmalarını canı gönülden istediklerine vurgu yaparak, “Engelli
kardeşlerimizin, hayatın her alanında bulunmalarını çok istiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar
yapıyoruz. Bu festival de bunlardan birisi. Bu ve buna benzer düzenlenen tüm etkinliklerde

engelli vatandaşlarımızın da yer alması için tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz ve gerekli
altyapısı sağlıyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından çeşitli etkinlikler ve konserler
gerçekleştirildi. Katılımcılara sucuk ekmek ikramının yapıldığı festivalde engelli vatandaşlar
doyasıya eğlendi. Yapılması planlanan fakat hava şartlarının uygun olmamasından dolayı
görme, işitme ve bedensel engelliler alp ve kuzey disiplini yarışmaları Pazar gününe ertelendi.
"GÖRME ENGELLİLER KOÇ DAĞI ZİRVESİ YAPTI" Diğer yandan Arlberg Erciyes
Gençlik Spor Kulübüne bağlı görme ve bedensel engelli 5 kişilik sporcu kafilesi refakatçi ve
doktor gözetiminde Erciyes Koç Dağı’nın zirvesine çıktı. Sabah 6.30’da başlayan zirve
yürüyüşünü öğleye doğru tamamlayan grup, Tekir Yaylası festival alanına dönüş yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12594.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Umre Ziyaretinden Dönen 1 Kişi De Mers
Virüsü şüphesi
Kayseri'de, 68 yaşındaki bir çiftçi Umre ziyaretinden döndükten sonra rahatsızlık geçirdi.
Fenalaşan şahıs, mers virüsü şüphesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırıldı.
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Edinilen bilgilere göre, Yozgat Çayıralan'da çiftçilik yapan Y.D. (68) geçtiğimiz günlerde
Umre'ye gitti. Umre'den döndükten sonra rahatsızlık geçiren Y.D. mers virüsü şüphesi ile
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından
D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12595.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Abdullah Gül Üniversitesi: 58 - Galatasaray
Odeabank: 55
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi sahasında
Galatasaray Odeabank'ı 58-55 mağlup etti.
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SALON: Kadir Has HAKEMLER: Ali Serkan Emlek xx, Murat Turan xx, Polat Parlak xx
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Pınar Demirok xx 8, Whalen xxx 16, Wright xx 10,
Sanders xx 10, Marginean xx 10, Esra Ural x 4 GALATASARAY ODEABANK: Prat x 2,
Ayşegül Günay xx 4, Carreras x 4, Nevriye Yılmaz xxx 14, Dubljevic xxx 21, Nezahat
Kimyacıoğlu xx 6, Bahar Çağlar xx 5 1. PERİYOT: 24-16 (Abdullah Gül Üniversitesi lehine)
DEVRE: 33-31 (Abdullah Gül Üniversitesi lehine) 3. PERİYOT: 48-42 (Abdullah Gül
Üniversitesi lehine) (AG-TK-S)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12596.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Kaza, Sivas Caddesi üzerine bulunan Tuna Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
38 DM 987 plakalı otomobil ile 06 DN 9926 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile
38 DM 987 plakalı otomobil yaya kaldırımına çıkarken, kazada sürücüler yaralandı. Çağrılan
ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına
alındı. Öte yandan, polis ekipleri de olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik
önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12597.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Altın olumsuz etkileniyor
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, bütün olumsuz olayların
altın fiyatlarını etkilediğini söyledi.
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Altın fiyatları ile ilgili konuşan Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer
Gülsoy, "Altın her zaman söylediğimiz gibi güvenli liman özelliğini koruyor. Altının son
zamanlarda yükselmesinin en büyük sebeplerinden birisi de Suudi Arabistan’ın Yemen’e

saldırmasından kaynaklanmaktadır. Bütün siyasi olumsuzluklar altına etki ediyor" diye
konuştu. Gülsoy ayrıca, "Sorunlar bitmediği sürece altın yükselmeye devam edecektir. 7
Haziran’da da milletvekilliği seçimleri yapılacak. Seçimler zamanında dolar fiyatları arttığı
için altın düşecek bir eğilimde değil. Hatta biraz daha yükselebilir. Altın şuanda alınabilir
fiyatta. Yaz sezonu geliyor. Yazın hem gurbetçilerimiz geliyor hem de düğün sezonu açılıyor.
Altına tabi ki talep olacak. Yani altın almak için bu fiyatlar gayet iyi" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12598.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Kayseri Şekerspor-Etimesgut Belediyespor:1-0
Spor Toto 3.Lig 3.Grupta ligde kalma mücadelesi veren Kayseri Şekerspor, Kadir Has Dış
Saha'da oynadığı maçta Etimesgut Belediyespor’u 1-0 yendi ve küme düşme potasından çıktı.
Karşılaşmanın tek golü 88. dakikada, oyuna ikinci yarıda giren Süleyman Köse'den geldi.
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TAT: Kadir Has Dış Saha HAKEMLER: Müjdat Duman * Salim Şanlıer * Mustafa Çevik *
KAYSERİ ŞEKERSPOR: Deniz Çınar *** İbrahim Ethem Sevinç *** Altan Güneş ***
Yaşar Kabakçı *** Burak Öztürk *** Mustafa Serkan Güçlü *** Cemil Karakum *** (Dk.75
Süleyman Köse ***) Volkan Kabadayı *** İsmail Bulut *** (Dk.82 Gürkan Arslan ***)
Rıdvan Gökçe *** (Dk.85 Birol Yiğit ***)Kudret Kanoğlu *** ETİMESGUT
BELEDİYESPOR: Osman Mert Göktepe * İsmail Hacı Hafızoğlu * Murat Hacıoğlu ** Murat
Can Bölükbaşı ** Sedat Dağ ** Zeki Gündoğdu ** Oğuzhan Azğar ** Tugay Kırcalı *
Rıdvan Kaval * Artun Kütükçü * Furkan Safi * GOL: Dk.88 Süleyman Köse (Kayseri
Şekerspor) SARI KARTLAR: Yaşar Kabakçı, Cemil Karakum (Kayseri Şekerspor) Rıdvan
Kaval (Etimesgut Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12599.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Polis Haftasında, Emniyet Teşkilatı’ndan Vali
Düzgün’e Ziyaret
Vali Orhan Düzgün, Türk Polis Teşkilatı’nın 170. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl
Emniyet Müdürlüğü çalışanlarını makamında kabul etti.
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İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile beraberindeki Polis Okulu Müdür Yardımcısı İbrahim
İzgül, Emniyet Amiri İrfan Sancar ve teşkilattaki birimleri temsilen gelen polis memurları,
Polis Haftası Kutlamaları kapsamında Vali Düzgün’ü ziyaret ederek, çiçek takdim etti. Vali
Düzgün, kabulde yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatı’nın 170. kuruluş yıldönümünü
kutlayarak, vatandaşların huzuru ve güvenliği için bayram, hafta sonu, gece-gündüz demeden,
mesai kavramı olmaksızın teşkilatın büyük bir özveri ile çalıştığını ifade etti. Bundan sonra da
Polis Teşkilatının, milletin huzur ve güvenini sağlamak adına başarılı çalışmalarına devam
edeceğine inandığını kaydeden Vali Düzgün, “Görevine devam eden arkadaşlarımıza hem
kendilerinin gözünün yaşı akmadan, hem de vatandaşlarımızın hiç birinin gözünün yaşı
akmadan aileleriyle birlikte sağlıklı huzurlu başarılı bir çalışma dönemi, huzurlu bir ömür
diliyorum. Hepinizin şahsında Polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü tekrar kutluyorum.”
dedi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da teşkilatın 170. Kuruluş yıldönümü kutlamanın
mutluluğu ve gururu içerisinde olduğunu dile getirdi. Büyük bir özveri ile görev yaptıklarını,
24 saat gece gündüz demeden canı pahasına görevlerini sürdürdüklerini söyleyen İl Emniyet
Müdürü Kulular, bundan sonrada vatan hizmetinde olmaya devam edeceklerini belirtti.
Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12600.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Valilikten kuvvetli lodos uyarısı
Kayseri Valiliği, 7 Nisan Salı günü sabah saatlerinde başlayıp gün boyu devam edeceği
tahmin edilen kuvvetli lodos nedeniyle vatandaşları ve ilgilileri uyardı.
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin
raporunda 7 Nisan Salı günü sabah 07.00’den itibaren başlayacak kuvvetli rüzgârın yarın saat
19.00’a kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, bazı bölgelerde
kuvvetlice (40-60 km/saat) lodosun etkili olabileceğinin tahmin edildiğine dikkat çekilerek,
"Kuvvetli lodos sebebiyle oluşabilecek soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine,
çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşlarımızın
tedbirli olmaları, üzücü olayların önüne geçilebilmesi adına önem taşımaktadır”" ifadeleri
kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12601.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

KASKİ’de İhale
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, ‘Akkışla İlçesi, Gömürgen Mahallesi kanalizasyon şebeke
hattı inşaat işi’ ihalesinin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının
toplandığı belirtildi.

06 Nisan 2015 Pazartesi 16:52
Söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKİ’nin web
sitesinden (www.kaski.gov.tr) canlı olarak yayınlandığını belirten KASKİ Genel Müdürü
Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar
huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi: “Akkışla İlçesi, Gömürgen Mahallesi
kanalizasyon şebeke hattı inşaat işi ihalesine 11 firma katıldı. Bunlardan; Netser Doğalgaz Doğan Yapı ortak girişim 2.143.800,00 lira, Korkmazlar İnşaat 2.219.727,50 lira, Bayer
Mühendislik 2.243.825,00 lira, Çağan İnşaat 2.249.902,00 lira, Teksen Mühendislik
2.390.609,00 lira, Hendek Altyapı 2.442.145,00 lira, Gam İnşaat 2.498.395,00 lira, Soylu
İnşaat 2.624.000,00 lira, Yerli Kayalar İnş.- Yüksel Mühendislik ortak girişim 2.659.575,00
lira, Mustafa Dadaloğlu 2.755.070,00, Temel İnşaat 3.384.712,50 lira, teklif verdi.” Batukan;
ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12602.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Davutoğlu: Paylaşılan aday listelerine itibar
etmeyin
AK Parti’de vekil adaylarının açıklanmasına saatler kala heyecan dorukta. AK Parti bu kez işi
çok sıkı tutuyor.
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7 Haziran Pazar günü yapılacak olan genel seçimler öncesi partilerin titiz çalışması devam
ederken, sadece AK Partili aday adayları ve seçmeni değil, tüm Türkiye AK Parti’nin hangi
şehirden kimleri aday göstereceğini merak ediyor. AK PARTİ'DEN BİLGİ SIZMIYOR
Adaylarla ilgili olarak haftalardır, bazı şehirler için isimler atılıyor. Özellikle Ankara,
İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin ve Konya gibi büyükşehirlere,
iddia ve tahminden öteye gitmeyen, isimler listelerin birinci sırasına yazılıyor. Çünkü aday

listeleriyle ilgili olarak gerek AK Parti Genel Merkezi’nden gerekse parti kurmaylarından
hiçbir bilgi sızmıyor. AK PARTİ'DEN ADAY ADAYLARINA UYARI: İTİBAR ETMEYİN
7 Haziran seçimlerini ‘Türkiye’nin geleceği için dönüm noktası’ olarak tanımlayan AK
Parti’nin üst düzey yetkilileri, özellikle uzun süredir medyada dolaşan kulis haberlerine ve
bazı Twitter hesaplarından açıklanan ‘liste’ iddialarına itibar edilmemesi gerektiğinin altını
çizdi. AK PARTİ BU KEZ ÇOK HASSAS DAVRANIYOR AK Parti, daha önceki seçimlere
nazaran liste bilgilerinin dışarıya sızmaması için çok özel önlemler aldığı, paralel yapıya
hizmet eden aday adaylarının manipülasyon yapmaması için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.
Zaten daha önceki seçimlerde aday listeleri açıklanmadan önce, aday olacak isimler çok
önceden basına sızıyordu. Bu yönüyle de olsa, 7 Haziran seçim süreci diğer seçim
süreçlerinden çok farklı. Öyle ki, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki üst kurul
üyeleri olan Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Şahin, Süleyman Soylu, Mustafa Şentop,
AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı
Mustafa Ataş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül ve AK Parti Gençlik
Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın’ın dışında kalan AK Partili milletvekillerinin
çoğunun dahi listelerden haberi yok. Bilgisi olan milletvekilleri de Başbakan Davutoğlu'ndan
gelen talimat üzerine ser verip sır vermiyor. BAĞIMSIZ ADAYLARIN ÖNÜNÜ KESECEK
YÖNTEM Aday listelerine son halinin verilmesi için bu gece, son kez, yorucu ve titiz bir
çalışma yapacak olan Başbakan Davutoğlu ve ekibi böylece listelerin Yüksek Seçim
Kurulu’na teslim edilmesi gereken saate kadar bekleyerek hem manipülasyonları hem de aday
adayı olan bazı isimlerin son dakika bağımsız aday olmasını engelleyecek. KaynakHaber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12603.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

8. kattan düşerek vefat eden çocuk son
yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de 8. kattan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk kılınan cenaze namazının
ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis mahallesi Payaslı Sokakta
meydana gelen olayda M.Ş.D. evlerinin 8. katından düşerek hayatını kaybetmişti. M.Ş.D. için
Camirkebirde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına M.Ş.D.'nin yakınları ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından M.Ş.D. şehir mezarlığında toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12604.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Yahyalı Belediyesi Nisan Ayı Meclisi yapıldı
Yahyalı Belediye Meclisi Nisan ayı meclis toplantısını, belediye meclis ve toplantı salonunda
yaptı.
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşen
mecliste biri ek olmak üzere 10 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının ilk gündem
maddesi olan, 2014 yılı Belediye Faaliyet Raporu görüşülmesinde Başkan Esat Öztürk meclis
üyelerine 2014 yılında yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Öztürk,
hayatı kolaylaştırmak ve yaşanabilir bir şehir sunmak amacıyla belediye kaynaklarını her
zamanki titizliğimizle, etkili ve verimli bir biçimde kullanarak bir yılı daha geride
bıraktıklarını belirterek, yeni bir anlayışla ‘Yeni Yahyalı’ yolunda ‘Az Maliyet Çok Faaliyet’
sloganıyla çevre, yeşil alan, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, altyapı hizmetleri, sosyal
hizmetler konusunda önemli çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını söyledi. 2014 yılı içerisinde
TIR ve Kamyon Garajı, Kirazlı-Derebağ alternatif yolu, Hacı Hasan Efendi Kültür Merkezi,
Ulu Cami Çevre düzenlemesi, Yeni Kent Meydanı Projesi, Ücretsiz Otopark, Ücretli Park
Uygulaması gibi önemli projeleri başlattıklarını ve bazılarını tamamladıklarını ifade etti.
Başkan Öztürk ayrıca ilçedeki yolları düzenlediklerini, yeni yollar açtıklarını, ilçedeki kötü
görüntüyü önlemek adına 200’den fazla metruk bina yıktıklarını ifade ederek teknik
belediyecilik kadar sosyal belediyecilik anlamında da ilçede önemli hizmetler verdiklerini
söyledi. Başkan Esat Öztürk, “Sizlerin desteği ile 370 gün içinde verdiğimiz hizmetleri
önümüzdeki 4 yılda da devam ettirmek için gayret edeceğiz” diye konuştu. 2014 yılı belediye
faaliyet raporunun görüşülerek kabul edilmesinin ardından; denetim komisyonunun raporunun
meclise sunulması, muhtarlıklara ayni yardım yapılması, belediye norm kadrosunda, kadro
ihdası yapılması, 2015 yılı ücret tarifelerine ekleme yapılması, İmar ve şehircilik Müdürlüğü
görev, yetki ve çalışma yönetmeliği, yemekhane ve yemek servisi yönetmeliği görüşüldü.
Mecliste Encümene Üye seçimi yapılarak, ihtisas komisyonları oluşturuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12605.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

TKBL’DE Play-Off heyecanı
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 2014-2015 sezonu play-off müsabakaları başlıyor.
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İki galibiyete ulaşan takımların bir üst tura yükseleceği play-off'un ilk turunda, Abdullah Gül
Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) Orduspor ile eşleşti. Kırmızı-beyazlı ekip,
saha avantajına sahip olarak çıkacağı turun ilk maçında Orduspor'u 16 Nisan Perşembe günü
Kayseri'de ağırlayacak. Serinin ikinci maçında ise ekipler, 18 Nisan Cumartesi günü Ordu'da
karşı karşıya gelecek. Eşitlik halinde ise son maç 20 Nisan Pazartesi günü yine Kayseri'de
oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12606.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Öğrenciler Çanakkale şehitleri için fidan dikti
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Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri Kocasinan Kaymakamlığı tarafından başlatılan
100.Yılında Çanakkale Ruhu Projesi kapsamında oluşturulan Çanakkale Şehitler Ormanına
fidan dikti. Proje kapsamında, yaklaşık 150 öğrenci Çanakkale Şehitleri için fidan dikti.
Öğrenciler Çanakkale Şehitlerine fidan diktikleri için oldukça mutlu olduklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12607.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Değişimde sürekliliğe devam
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde 'Yenilikte, Gelişimde ve
Değişimde Süreklilik' ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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Kocasinan Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde toplanarak 16 asıl, 1 ek gündem maddesini
görüşüp karara bağladı. 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasını kapsayan 1 yıllık
Başkanlık Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi sırasında Başkan Çolakbayrakdar Meclis
yönetimini Meclis Birinci Başkanvekili Mustafa Öztürk'e bıraktı. Başkanlık Faaliyet
Raporu'nun oy çokluğuyla kabulünden sonra Başkan Çolakbayrakdar görevi Mustafa
Öztürk'ten geri aldı. Başkanlık Faaliyet Raporu'nun kabulü sonrası bir konuşma yapan Başkan
Çolakbayrakdar, 'Yenilikte, Değişimde ve Gelişimde Süreklilik' ilkesiyle yeni dönemde de
çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Bir yıl gibi kısa zaman içerisinde Kocasinan
Belediyesi ciddi manada işler yaptı. Bundan sonra da Kocasinan Belediyesi olarak
Kayseri’nin değişen, dönüşen, yeni yüzü olmaya devam edeceğiz. Daha ciddi ve büyük
organizasyonlarda, projelerde Kayseri’nin değişen, gelişen ve yeni yüzü olmak için
çalışmalarımız, gayretlerimiz devam edecek" dedi. Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını şöyle
bitirdi; "Meclisimizin kendi içerisindeki göstermiş olduğu; uyum, birlik ve beraberlikle
çalışma kültürünün de bu değişimde, dönüşümde, inovasyonda ve yenilikte büyük katkısı
oldu. Bu nedenle bundan sonraki çalışma ortamımızda da bu birlik ve beraberlik içerisinde
devam ederek daha büyük projelerde, daha iyi işlerde birlikte adımlar atmaya devam edeceğiz
İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun." Zabıta Müdürlüğü'ne atanan Şaban Yakupoğlu'nu meclis
üyelerine tanıtan Başkan Çolakbayrakdar Denetim Komisyon Raporu hakkında meclis
üyelerini bilgilendirdikten sonra meclis iç seçimlerinin yapılmasına geçti. Komisyonların 5'er
kişiden oluşması yönündeki önerge oylanarak kabul edildi. İmar Bayındırlık Komisyonu'na;
Ahmet Tahir Gül, Halil Büyüknalbant, Ahmet Yüksek, Metin Mermerkaya ve Hayri Solak,
Plan Bütçe Komisyonu'na; Selahattin Yılmaz, Nuriye Çetin, Ebru Uslucan, Mustafa Bilal
Kutsal ve İsa Ferah, Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu'na Arif Balkaya, Şebnem Zehra
Alkılıç, Burcu Gökşen, Sevilay İlkentapar ve Metin Hüseyin Cihan, Gençlik ve Spor
Komisyonu'na; Mustafa Usta, Murat Sarıaslan, Mehmet Berk, Nurettin Bilgin ve Şevki
Dursun oybirliğiyle seçildi. Encümen üyeliğine ise yapılan gizli oylamada, Ahmet Akdemir,
Hacı Ersu ve Başak Güleser oy çokluğuyla seçildi. Tarihi Kentler Birliği’ne ise doğal üye
olarak Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanında asil üye olarak Ender
Çavuş, yedek üye olarak da Nurettin Bilgin seçildi. Yeni kurulan Strateji Geliştirme ve Destek
Hizmetleri Müdürlükleri'nin görev, yetki ve çalışma yönetmelikleri görüşülerek oybirliği ile
kabul edildi. Meclis gündem görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Kocasinan Belediyesi
eski Başkanı ve Meclis Üyesi Bekir Yıldız, Şeker Fabrikası arazisinin başkanlığı döneminde
planlanması sırasında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12608.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Melikgazi Belediyesi meclis görev dağılımı
yapıldı
Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere
5393 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden olağan toplantısını 6 Nisan 2015 Pazartesi
günü saat 16.00 ‘ da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.
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Meclis gündeminde yer alan ve Meclis Başkan Asıl ve Yedek Üyeleri, Meclis Başkan
Katipleri Asıl ve Yedek Üyeleri, Encümen Üyeleri, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon
Üyelerin seçimi gerçekleştirildi. İmar Komisyon Üyeliğine Plan ve Bütçe Komisyon
Üyeliğine Encümen Üyeliğine Hukuk Üyeliğine Çevre ve Sağlık Üyeliğine - A.Serdar
ALTUNTUĞ -Mustafa Yıldız - Ahmet Emirbaşoğlu - Elmas SOLAK - Selma Kocaoğlu Mahmut Sungur - Murat Uğur - Adnan Hüsrevoğlu - Özgül AYHAN - Nihat Çeviker - Ahmet
Tekin - Salih Kasap - Mustafa Benk - Mehmet SAVRUK - Mehmet Berk - Levent
Büyükkeçeci - Peyker Sibel Canatan - Selahattin Kılıç - Şule Yarımçam Kahraman Eraslan Mustafa Hashalıcı - Osman HAYMANA - Ali Çolakoğlu 2014-2015 dönemi Meclis
Komisyonlarında görev alan Belediye Meclis Üyelerine Belediye çalışmalarına katkılarından,
emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, bir yol süre ile yeni seçilen meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar temenni
etti. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis toplantısında alınan
karların hayırlara vesile olmasını dileyerek ‘Belediye Meclisi seçilen yeni üyelerimiz ile yasa
gereği meclis iç görev seçimleri yapılmıştır. Belediye Meclisimizin alacağı karalar ile
hizmetlerimiz şekillenecektir. 2015-2016 yılı çalışmamızı şekillendireceği. Örnek ve referans
belediye yatırımları 2015-2019 yılları arasında artırılarak devam ettirilecektir‘ dedi. MHP
grubu adına söz alan Mustafa HashalıcıKayseri’nin gelişimi ve kalkınması için, kamu
menfaati yarına her türlü hizmet ve çalışmaya destek vereceklerini ve özellikle engellilere
yönelik çalışmaların artırılması talebinde bulundu. AK Parti Grubu adına söz alan A.Serdar
Altuntuğ ise, hizmet ve yatırım alanları her geçen gün büyüyen ve genişlen bu oranda da
nüfusu artan belediyenin yine örnek çalışmalar sergileyeceğini söyledi. Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Ağırnas yerleşim alanı ile hem sorumlulukların hem de hizmet yüklerinin arttığını
ancak bu Meclis Üyeleri, deneyimli, bilgili ve çalışkan kadro ile hizmetlerin artırılarak bu
alanlarda örnek yatırımlar yapacaklarını sözlerine ekledi. Yapılan Meclis Toplantısında
gündem de 33’ü ek olmak üzere toplam 51 madde görüşüldü. 20 madde ilgili komisyonlara
havale edilirken, 31 madde tek tek oylanarak karara bağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12609.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Türk Eğitim-Sen'den kefenli eylem
Türk Eğitim-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'na tepki olarak
kefenli eylem düzenledi.
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Kayseri Valiliği önünde toplanan kalabalık grup, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'na tepki
gösterdi. Eylemde konuşan Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk,
"Bugün okulların geldiği nokta tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Maalesef eğitim
çalışanları can güvenliği ve iş güvenliği açısından risk altındadır. Şuan itibariyle okullarda
tetikçi olarak görevlendirilen idareciler çalışanların haklarını korumak, onları kollamak
görevleriyken maalesef baskı ve şiddet uygulamaktadır. Bu en tepeden en alt birime kadar
sirayet etmiş durumdadır. Geçtiğimiz günlerde Yalova’da hayatını kaybeden öğretmenimiz de
bunun bir göstergesidir. Yine öğretmenler öğrencilerine hedef tahtası olarak gösterilmektedir"
diye konuştu. Öztürk ayrıca, "Bugün Kayseri’de faaliyet gösteren sendikalar olarak buna ‘dur’
demek için toplandık. Sayın Vali rahmetli meslektaşımızın kıyafetini yönetmeliğe uygun
bulmamıştı. Herhalde bugün giydiğimiz kefeni yönetmeliğe uygun bulmuştur. Bu tür yıldırma
politikalarına pabuç bırakmayacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12610.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Uçuruma yuvarlanmaktan çalı kurtardı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilden yuvarlanan
kişi, uçuruma düşmekten çalıya takılarak kurtuldu.
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Kaza, Ali Dağı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. (26) yönetimindeki 38 ZF
625 plakalı otomobil, Ali Dağı'ndan indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan
M.A., çarpmanın etkisi ile yuvarlandı. M.A., uçuruma düşmekten çalıya takılarak kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.'yı uçurumun kenarından çıkaramayınca
itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan M.A.,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıl. Diğer taralı T.K. da Eğitim
ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelenmesinin

ardından kazaya karışan otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12611.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

239 bin 828 kişi icralık oldu
Kayseri'de son 20 yılda toplam 239 bin 828 kişinin icralık oldu.
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Edinilen bilgilere göre 2007 yılına kadar 4 olan İcra dairesinin sayısının 6'ya, 2009 yılında ise
8'e çıkarıldığı öğrenildi. Son 20 yılda toplam 239 bin 828 kişi icralık olurken bunların 34 bin
747'si ilamlı, 205 bin 90'ı ise ilamsız oldu. En çok icra işlemi 20144 yılında 95 bin 9 olarak
yapılırken, 2012 yılında 27 bin 422, 2013 yılında 48 bin 521, 2015 yılında ise 31 bin 428
olarak işlem gerçekleştirildi. En az işlem ise 1991 ve 1997 yılları arasında yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12612.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Seyyah Bisiklet Platformu üyeleri 7 günde 4 il
gezecek
Kayseri’nin en büyük bisiklet gruplarından Seyyah Bisiklet Platformu, Kayseri’yi karış karış
gezerek, hem Kayserilileri bisiklet sürmeye davet ediyor, hem de bir ulaşım aracı olan
bisikleti sevdirmek adına, çeşitli faaliyetlere öncülük ediyor. Grup üyeleri ayrıca, bisiklet
sporunun tanıtımı için 7 günde 4 il gezerek, bisikletin önemini anlatacak.
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Her geçen gün daha da artan Seyyah Bisiklet Platformu üyeleri, haftanın 4 günü bir araya
gelerek, şehir içinde ve şehir dışında birçok eğlenceli etkinliğe imza atıyor. Özellikle bisiklet
sporunu yaygınlaştırmak adına Kayseri’de önemli bir görevi üstlenen Seyyah Bisiklet
Platformu, obezite ile mücadele, sağlıklı yaşam, bisiklet sporunu özendirme, artan araç
trafiğinin ve hava kirliliğinin önüne geçme ve doğaseverlik gibi birçok sosyal duyguları
geliştirirken, diğer taraftan da toplumun bisiklet sürücüllerine olan saygısını artırmaya yönelik
faaliyetlerde bulunuyor. Platformun kurucuları, Nuray Karakaya, Veli Canpolat, Mustafa
Karaahmet, Süleyman Kır, Yusuf Hakan Özdemir, Çağdaş Demir, Yusuf Polat, Asım Anıl
Erdemir, Mert Elgün ve Serdar Gökhan Çiçek, gurup faaliyetlerinin yaygınlaştırılması adına
çeşitli sosyal kuruluşlar ile bir araya gelerek, 2015-2016 yılı içerisinde yapılacak olan
etkinlikler ile ilgili Kayseri halkını bisiklete binmeye davet ediyorlar. Grup yöneticilerinden
Serdar Gökhan Çiçek, Kayseri’nin ve Kayseri’deki doğal güzelliklere, bisiklet ile çok daha
kolay bir şekilde ulaşılabildiğini belirterek, Kayserililer’i bisiklet sürmeye ve Kayseri’nin
doğal güzelliklerini keşfetmeye çağırdı. Çiçek, ülkemizde bisiklet sporunun yaygınlaştırılması
amacıyla geçtiğimiz yıl oluşturulan Seyyah Bisiklet Platformu’nun, her geçen gün daha da
büyüdüğüne dikkat çekerek, “Amacımız ülkemizde ve şehrimizde bisiklet sporunun daha da
yaygınlaştırılmasını sağlayarak, sosyal bir şehir olma yolunda insanlarımızı bilinçlendirmek
ve bunun yanı sıra, doğayı tanımak, spor yapmak, artan araç trafiğinin önüne geçmek ve genç
nesillerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bisikletin spor faaliyetinden farklı olarak
bir ulaşım aracı olduğunun da bilincinde olarak, aynı bilinci Kayseri’deki motorlu araç
sürücülerine kazandırmak ve trafikte daha saygın bir rol almaktır. Kayserimiz hem doğal
güzellikleri hem de düzgün yolları ile bisiklet sporu ve ulaşımı adına oldukça elverişli bir
şehirdir. Kayseri Merkez ve İlçe Belediyelerimiz de, bisiklet sporunun geliştirilmesi adına çok
önemli adımlar atarak, en işlek bulvarlarda bisiklet yolları oluşturmuştur. İşte bunu fırsat
bilerek 7’den 70’e tüm halkımızı bisiklet sürmeye ve bisiklet sürücülerine karşı daha duyarlı
hassas davranmaya davet ediyoruz. Çünkü her bisiklet bir candır” şeklinde konuştu. Çiçek
ayrıca, 1 Mayıs Cuma günü, yaklaşık 4 ili kapsayan bir tur planladıklarını da belirterek,
yaklaşık 7 gün sürecek olan Akdeniz turu öncesi tüm doğaseverleri ve bisiklet kullanıcılarını,
Seyyah Bisiklet Platformu’nda buluşmaya davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12613.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Köpek barınma evine ziyaretler devam ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Barınma Evi'ne pazar ziyaretleri devam ediyor.

07 Nisan 2015 Salı 11:41

Her hafta pazar günü şehir içinden kalkan servislerle Köpek Barınma Evi'ne ziyarette bulunan
hayvansever vatandaşlar güneşli bir pazar gününde Köpek Barınma Evindeki canları yine
yalnız bırakmadı.

Köpek Barınma Evi'ni ziyarete gelen gönüllü hayvanseverler barınakta bulunan canlarla
ilgilenmenin yanı sıra görevli personel ile birlikte yemleme ve temizlik çalışmalarına katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12614.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Vali Düzgün’e “Kayseri Tarım Fuarı”
teşekkürü
12-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları 10. Kayseri
Tarım Fuarı’na katkılarından dolayı fuarın organizatörlerinden Fevzi Atasagun ve Mustafa
Demirtaş, Vali Orhan Düzgün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
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Fuar organizatörleri Fevzi Atasagun ve Mustafa Demirtaş, Valilik makamında gerçekleşen
ziyarette, Tarım Fuarı’nın planlama aşamasından açılışına kadar Vali Düzgün’ün yakın ilgi ve
desteğini gördüklerini belirterek, teşekkür ettiler. Atlas Fuarcılık adına Fevzi Atasagun
tarafından Vali Düzgün’e plaket takdim edildi. Vali Düzgün, Dünya Ticaret Merkezi’nde
kurulan ve 12-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen “Türk Dünyası ve Akraba
Toplulukları 10. Kayseri Tarım Fuarı”na 1900 firmanın katılmasının fuarın büyüklüğünü
göstermesi açısından önem taşıdığını belirterek, ziyaretçi sayısının 350 bini bulmasının fuarın
amacına ulaştığının açık bir göstergesi olduğunu kaydetti. Fuara, Kırgızistan, Türkmenistan
ve Özbekistan’dan da katılımın olduğunu hatırlatan Vali Düzgün, önümüzdeki yıllarda
Kayseri Tarım Fuarı’nın çok daha geniş kitlelere ulaşacağını düşündüğünü, bunun da Kayseri
tarımı için önemli bir şans olacağını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12615.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
Kayseri'de polisi görünce hızla uzaklaşmaya çalışan zanlıların yere attıkları sigara paketinden
uyuşturucu madde çıkarken, yapılan çalışmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekiplerini gördükten sonra hızla
uzaklaşmaya çalışan F.K. ve B.M.'nin attıkları sigara paketinin içinden 13 gram esrar maddesi
çıktı. FK. ve B.M. polis ekipleri tarafından yakalanarak Narkotik Büro Amirliği ekiplerine
teslim edildi. Gözaltına alınan F.K. ve B.M.'nin verdiği ifadeler doğrultusunda M.D. isimli
şahsın evinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 110 fişek halinde 96 gram esrar
maddesi, 340 adet kilitli naylon poşet, iki adet hassas terazi, O.K. isimli şahsın evinde yapılan
aramada ise satışa hazır 10 gram esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer,
gözaltına alınan F.K., B.M., O.K. ve M.D.'nin haklarında yapılan 'Uyuşturucu Madde Ticareti
Yapmak' suçundun düzenlenen evraklar ile birlikte çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12616.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Polis sergisinde şaşırtan dolandırıcılık
10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sergide, şaşırtan
dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Sergiye katılanların gerçek zannettiği tartışmada,
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Tantanacılık Suretiyle Dolandırıcılık' olayını
oynadıkları oyun ile gösterdi.
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10 Nisan Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Polis
Teşkilatı'nın kullandığı malzemeler ve araçlardan oluşan sergi, İl Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular tarafından ziyarete açıldı. Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç'in de gezdiği sergide,
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tantanacılık Sureti ile
Dolandırıcılığın nasıl gerçekleştirildiğini gösteren bir oyun sergiledi. Herkesin gerçek
zannettiği oyun sonrasında Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara
karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sergide ayrıca polis ekiplerinin kaçakçılara
karşı en yakın dostu olan polis köpekleri de hazır bulundu. Cumhuriyet meydanında
vatandaşlara, alkol kullanımı ve etkilerine dikkat çekmek için özel yapım gözlükler de
kullandırıldı. Özel yapım gözlükleri takarak minyatür kaleye şut çekmeye çalışan
vatandaşların durumları dikkat çekti. Sergi sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı
Erdoğan Aygenç, "Emniyet teşkilatımızın 170. yıl dönümünü kutluyorum. Kayseri ilinde
halkımızın malını, canını koruyan ve bu uğurda kanını döken şehit ve gazi olan
arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnsanlar toplum içerisine girmeye başladığı
andan itibaren en önemli şey güvendir. Bu güveni sağlayan emniyet teşkilatımıza teşekkür
ediyorum" dedi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ise, "Emniyet Teşkilatımızın 170. yıl
dönümünü kutluyoruz. 24 saat 365 gün vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmeye
çalışıyoruz.

Kayserimiz bu anlamda huzurlu ve güvenli bir şehrimizdir. Polis haftası etkinliklerimiz 1
hafta sürecek. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12617.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Ne Eke’rsen Onu Biçersin
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Anadolu-Eğitim ve Davet Gönüllüleri-Platformu’nun Evde Karakter Eğitimi(EKE)
komisyonu hizmet içi eğitim çalıştayının 2. sini ilimizde hizmet veren İlim Hikmet Vakfı ev
sahipliğinde yapıldı. Kadir Has Kongre Merkezinde bulunan Erciyes Salonunda, yapılan
çalıştayda “Çocuğun Ahlak Eğitimi” masaya yatırıldı. Platforma bağlı 40 vakıf ve dernek
katıldı. 6 sunumun yapıldığı çalıştaya 250 kişi dinleyici olarak katıldı. Program Anadolu
Platformu’nun tanıtım sunusuyla başladı. Toplumun ıslahı, yeryüzünün imarı için nesillerin
inşasının gerekliliği vurgulanan sunumda, bütün insanlığın kurtuluşu için çaba harcadıklarını,
evden evrene bir çare olmak için yola çıktıkları vurgulandı. Ayrıca bu sorumluğu vahyin
emrettiği, ümmetin içinde bulunduğu durumun bunu zorunlu kıldığı belirtildi. Çalıştayın açılış
konuşmasını, Kayseri’deki Evde Karakter Eğitimi’nin koordinatörü Osman GERÇEK yaptı.
Bu çalışmanın değer üretme, toplumun değişimi ve dönüşümüne katkı sağlamasını ümit
ettiğini belirterek; iyi bir insanın, güzel bir Müslüman şahsiyetin oluşumunun temelinin çocuk
yaşlarda başladığını vurguladı. Çalıştayda çocuklarımıza nasıl ahlaki eğitimin verileceğinin
çalışmasının-paylaşımının yapılacağını belirtti. Platformun Evde Karakter Eğitimi(EKE)
komisyonunun başkanı, Yunus EREN ise; Kayseri’de havanın soğuk ama insanların sıcak
karşılama ve ağırlamalarına teşekkür ederek, bu çalışmanın nitelikli ve ahlaklı insanlar
yetiştirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca bu çalışmanın hanımların ağırlıklı olarak rol aldığını
ama erkeklerin de desteği ile devam ettiğini belirtti. Anadolu Platformu Yönetim Kurulu
Başkanı Turgay ALDEMİR ise; “ Hayat hızlı akıyor. Modern(izm) bizleri bir şekilde
dönüştürüyor. Beş vakit namaz nasıl günlük muhasebe yapmamızı gerekli kılıyor, bizi ayakta
tutuyorsa aynı şekilde bu tür toplantılarda istişare için, çalışmalarımızı muhasebe etme için bir
fırsattır. Bu çalışma hayatın içinde olan, tabanı olan, teşkilatı olan bir çalışmadır. Bu gün
işlenecek konu çok önemlidir, ahlak konusu. Ne var ki, ahlak bu gün sadece bireyselliğe,
pasifliğe, duyarsızlığa indirgenmiştir. Yeniden gençlerimizi, çocuklarımızı diriltecek olan
adaletin, merhametin ve şefkatin hayat bulacağı yeni bir ahlak tasavvurudur. Peygamberlerin
ahlakıdır, sahabenin ahlakıdır: adaletin tesisi için, gerektiğinde savaşta kendi ölecek durumda
olsa da suyunu verebilen, ekmeğini paylaşan insanların ahlakı. Modern eğitim bizleri kirletti.
Sanki sadece bu dünyadan nasiplenmek için geldik. Şu an İslam dünyasında binlerce insan
katlediliyor, toprakları işgal ediliyor, yurtlarını terk ediyor. İşte bize düşen küresel vicdanın,
merhametin öldüğü bu ortamda adil, merhametli nesiller inşa etmektir. İslam fıtratı üzere
genle nesiller başka şeylere dönüşüyor. Sadece bilgi değil, karaktere dönüşen, şahsiyeti inşa
eden, menfaatperestlikten, bireysellikten kurtaran bir bilgi gerekiyor. Çocuklarımızı Allah
tasavvuru sağlam yetiştirmek gerekiyor. Allah peygamber hayatın dışına itiliyor. Bizler bu

çalışmayla kendisiyle barışık, toplumla barışık bireyler yetiştirmek; huzur ve mutluluğun
topluca yaşanılacak bir olgu olduğunu göstermek istiyoruz. 28 Şubat bize şunu öğretti. ..Bir
amca mahkeme salonunda , “Ne yaptığınızı bilmiyorum ama yine de yanınızdayım “ demişti.
O günlerde biz aile, arkadaş, samimi dostlar yanımızdayken, birçokları yanımızda değildi.
Şunu öğrendik, hatırladık. Ailelerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı ihmal ettik. Oysa Hz
peygamber önce Hz Hatice ile paylaşıyor yaşadıklarını. İbrahim’in yanında eşi Hacer var,
oğlu var...Endülüs’e, Kudüs’e, Bağdat ve Şam’a adaleti getirecek bu ümmetin çocukları
olacaktır. Bu da tevhidi bir bakışla yetiştirilen, ufku geniş, sınırlara hapsolmamış, gerek ülkesi
ve gerekse insanlık için çalışacak çocuklarla olacaktır. Tabii bunda rol oynayacak, diri bir
yürek, gerçek bir coşku ve heyecan içinde çocukları sahiplenen rol model eğitimcilerle
olacaktır.” ALDEMİR , Aliye İzzet Begoviç’in, “ Gökyüzünün öğrencisi olmayan,
yeryüzünün öğretmeni olamaz” sözüyle önce kendimizi yetiştirmemiz gerekir, dedi. Son
olarak ALDEMİR Nuri PAKDİL’in: “…gel anne ol/çünkü anne/bir çocuktan bir Kudüs
yapar/adam baba olunca/içinde bir Kudüs canlanır/yürü kardeşim/ ayaklarına bir Kudüs gücü
gelsin” dizeleriyle konuşmasını bitirdi. Eğitimci Mesut AYDAĞ ise, “Ahlak nedir? Nasıl
oluşur? Çocuklara ‘Evrensel ahlaki değerler’ nasıl kazandırılır?” konulu bir sunumda
bulundu. AYDAĞ, evleri ima etmenin fiziksel olarak değil, ebeveynin ve çocukların
vasıflarıyla ilgili olduğunu belirterek: “Dışarıda bir cehennem var, çocuklar ateşi eve
getiriyor. Bu nedenle panzehir gerekiyor. Bu da ahlakla, İslam ahlakıyla olur. Bunu ise iki
amaçla kullanmamız gerekir; evdeki çocuklarımıza ve ümmetin çocuklarına uygulayarak...
Ahlak denilice islamın ahlakından bahsediyoruz. Üç görüş var: amoralizm, ahlaki gereksiz
görür. İkincisi ahlaki rölativizm, kişiye, topluma, duruma göre değişen ahlak anlayışı.
Dünyadaki sıkıntılar bu iki yaklaşımdan kaynaklanıyor. Oysa evrensel olan, kaynağını
vahiyden alan ahlak anlayışı da var. Nasıl ki bütün insanlarda organizma aynı, biyolojik yapı
aynı ahlaki değerlerde aynılık olabilir. Tevrat’taki on emir….Kur’an’daki emirler
örtüşüyor….Evrensel bir ahlaki bir nitelik vermek için çocukları tanımak, onların yaşını ve
yapısını bilmek gerekiyor. Evde sevgi, saygı, dürüstlük, şefkat yaşanmalı. Çocuklar bunları
görmeli. Çocuklarla diyalog halinde olmalıyız. Esasında ahlak eğitimi çocuk doğumuyla
başlar. İsminin konulması, Allah adının anılması… Eğitim verirken disiplini önemsemeliyiz.
Ama bu baskı şeklinde olmamalı. İnsan fıtratı ödüle daha yatkındır. Ödül ve ceza yerinde
kullanılmalı. Ceza bir hak mahrumiyeti olarak ve geciktirilmeden verilmelidir. Maddi ödül
yerine, manevi ödül verilmelidir.” Ayrıca AYDAĞ: Güzel nesil, ahlaklı nesilden
bahsediyoruz. Ama bunu iddia edenler böyle olmayınca, gelecekten ümitvar olamıyoruz, dedi.
Erciyes üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selahaddin POLAT ise, “Her çocuk bir
projedir” konulu sunumda bulundu. POLAT: “Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık” ayeti
çocuğu da içine alır. Her doğan çocuk olağanüstü potansiyellerle doğar. Bunun farkına
varmak gerekir yoksa bu vebaldir. Gençler yuva kurmadan bunu bilmeli, en azından teorik
olarak bu bir farzdır. Nasıl mı ibadetlerle ilgili nasıl ilmihal düzeyinde bilmek gerekirse.
İlmihal demek, sadece ibadetlere mahsusu bilgiler değildir. Bulunduğun halin ilmi. Fıkıh,
dinde derin anlayış demektir. Din her alana müdahale eder. Hangi ameli yapıyorsak onun
ilmini bilmeliyiz. Evet ibadetlerle ilgili olanı ilmihalden onun dışında olanları ise ilmihal
dışında ki kitaplardan öğrenmeliyiz. Örneğin ticaret yapacak adam onun ilini, fıkhını,
hukukunu bilecek. Yoksa hukuksuz işler yapar. Toplumdan uzaklaşarak ahlaklı olunmaz. Bir
bekar, bir Müslüman evine kapansa da başkalarına karşı, topluma karşı sorumluluğu vardır.
Nefsi emareden kurtulma, nefsini terbiye etme sadece tasavvufçuların işi değildir. Herkes
evini tekke-dergah gibi yapabilir. Karı-koca birbirini, kontrol edecek, iyilikte-takvada
yardımlaşacak. Yoksa ahlaklı olmayan ebeveynler bırakın çocuk yetiştirmeyi evliliklerini bile
zor devam ettirirler.” POLAT, bilinenin aksine, “Ahlak otomatik, robotik olarak davranışları
yapma, taklit etme değildir. İrade ile, bilinçli bir tercihtir. Biz çocuklara bunu öğretmeliyiz.
Sokratesçe, yani akıllı, makul sorularla bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu fark

ettirmeliyiz.” Açıklamasında bulundu. ‘Her çocuk bir projedir’ tezini de, adeta doğuşta her
çocuk bilgisayardaki hardware gibidir. Yani değişmez sabit programları var. Nasıl istiyorsak
ona göre şekillendirelim, bunu tesadüfe bırakmayalım dedi. Gazi Üniversitesi’nden Uzman
Psikolog Danışman AYŞE SARSIKOĞLU ise, “Çocuğun Ahlak Eğitiminde ‘Anne-Baba
Tutumları’ ve ‘Ahlaklı Bir Çocuk Yetiştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler’ konulu bir
seminer verdi. Uzman SARSIKOĞLU: ‘ Hukuk ve din dıştan; ahlak ise içten din ve hukuktur’
teziyle başlayarak, davranış eğitimi mi? İrade eğitimi mi? ikileminde irade eğitimi önemlidir.
Komşuya gidince uslu durması öğretilen değil, nerede ne yapması gerektiğini bilen çocuklar
yetiştirmeliyiz. Uzun yıllarımız okulda geçse de asıl eğitim evde , ailede oluyor. Çünkü not
zorunluluğu, devam mecburiyeti yok. Bu durumda nasıl bir yetişkin olmaları isteniyorsa öyle
olmalıyız. Çocuklar kendini güvende hissetmeli. Secdede bir anne, oruç tutan bir anne ama ,
‘oruçlu oruçlu beni yorma, ya da canımı sıkma derse’ dine ve Allah’a bakışı çocuğun olumsuz
olabilir. Evde eşlerin çocuğa karşı tutarlı olması da zorunludur. ‘Kavga etmek kötüdür’deyip,
kavga eden bir ebeveyn tutarlı olmaz.’tespitlerinde bulundu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet AKYÜZ ise, “Çocuğun Ahlak Eğitiminde Oyunun
Yeri/Oyunla Ahlak Eğitim Yöntemi” konusunda sunumda bulundu. AKYÜZ, “ Oyun çocuk
için her şeydir. Bu nedenle özellikle ilk kademe öğretimdeki çocukların ilgisini çekmek,
onları olayın içine katmak için oyun önemlidir. Boş zamanlarında yaptıkları bir şey değildir.
Oyunları izlerseniz kendinizi, ya da çocuğun sevdiği amca-dayıyı görürsünüz. Bir keresinde
çocuklardan biri hep hırsız rolü alıyor ya da oynuyor. Annesiyle görüştüm. Dayısı hırsızlıktan
mahkum. Bu nedenle anne-baba, büyükler ve öğretmenler iyi model olmalıyız. Duygularını
ifade etmelerine fırsat vermeliyiz. Bunun içinde çocuklarınıza, öğrencilerinize ne
hissediyorsanız söyleyin.” Açıklamasında bulundu. AKYÜZ , çocuğun gelişiminde oyunun
farkını ve faydalarını göstermek için birkaç interaktif uygulama yaptırdı. Son olarak bir
kasabada eşi hasta olan bir adamın, eşinin hastalığına faydalı olacak bir ilacı on katına satması
durumunda adamın ne yapması gerekir, sorusunu dinleyicilere yöneltti. AKYÜZ, sunumunun
sonunda bu sorunu Kolberg’e göre ahlak gelişim düzeyleri görüşüyle çözümlemeye çalıştı. Bu
tezde, 1. Geleneksel öncesi dönem(ceza ve itaat eğilimi ya da saf çıkarcı eğilim) 2.Geleneksel
dönem(kişiler arası uyum ya da kanun ve düzen eğilimi) 3. Gelenek sonrası dönem(sosyal
sözleşme eğilimi ya da evrensel ahlak ilkeleri eğilimi)aşamaları işleniyor. Pazar günü ise,
Uzman eğitimci Yusuf KOÇAK “Çocuğun eğitiminde Sosyal Medya ve İletişim Araçları
Faktörü” konulu sunumda bulundu. Günlük hayattan karelerle anlattığı sunumda; Çocuğun
ahlaki gelişiminde iletişim araçları ve medyaya ana bir rol verme ya da çocukları bunlardan
uzak tutarak koruma yerine, bu araçları nasıl kullanacağını, bağımlı olmadan nasıl sosyal
gelişimine faydalı olacağını öğretmeliyiz.” Tesbitinde bulundu. Ayrıca televizyonu kaçırdık
ama sosyal medyayı kaçırmayalım. İçini dolduralım, kaliteli içerikler, yapıtlar oluşturalım,
tavsiyesinde bulundu. Çalıştayın son sunumunu Konya Necmettin ERBAKAN
üniversitesinden Prof.Dr. Abdullah ÖZBEK yaptı. ÖZBEK: “ Çocuk dünyanın süsü ve bizim
imtihanımızdır. Esasında çocuk bir terimdir, kavramdır. Sadece çocuğa özgü değil, her şeyin
bir çocukluk dönemi vardır.” Tespitinde bulundu. İsimler konusuna da değinen ÖZBEK,
çocuklara uzun isimler yerine güzel içerikli isimler vermeliyiz, dedi. Ayrıca bizim eğitim
anlayışımız dünyaları aşar. Mezarlıkta bitmez. Bu nedenle, hesabını iyi yapan ve hesabınızı
verecek çocuklar yetiştirmeliyiz, açıklamasında bulundu. Atölye çalışmalarının sunumu
komisyon üyelerince yapıldı. Çalıştaydan çıkan sonuç bildirgesi okunundu. Toplu fotoğraf
çekimi yapıldı. · Ülkemizde yaşadığımız süreç, dünyadaki yaşanan gelişmeler hayat
referansımız olan vahye baktığımızda bizlere ailenin önemini, evin sıcaklığını ve
çocuklarımızın ahlaki eğitimlerinin gerekliliğini bir kez daha hatırlatmıştır. · Genelde çocuk
eğitimi, özelde ahlak eğitimi doğru bir eş seçimi ile başlar. · Ahlak eğitiminin, çocuğun
karakter gelişiminde hayati öneme sahip olduğunu bilmeliyiz. · Evlerin inşası ve imarı derken
fiziksel inşasını-konforunu değil, evin içindeki çocuk ve ebeveynin karakterlerinin düzgün

olmasını kastettiğimizi bilmeliyiz. · Ahlak eğitimi denilince normatif ve seküler bir ahlakı
değil, İslami terbiyeyi kastediyoruz. · Ahlak eğitimi kuralları ve doğruları-yanlışları öğretme
şeklinde değil, doğru ve yanlışları ayırt edebilme iradesini kazandırma şeklinde olmalıdır. ·
Çocuklarımızın ahlaklı olmasını istemeden önce, bizler ebeveyn ve eğitimciler olarak ahlaklı
olmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız. · Ahlaklı bir kişi olmanın yolunun, toplumdan
kaçarak değil, toplumda sorumluluklar alarak ve topluma karışarak olacağını bilmeliyiz. Yani
sosyal ahlakı önemsemeli ve çocuklarımıza öğretmeliyiz. · Ahlaki eğitimde en iyi yol sevgi
merkezli bir yaklaşımdır. · Ahlaki eğitimde, ebeveyn- ve eğitimciler iyi bir model olmak
zorundadır. · Ahlaki eğitimde eşlerin iletişimleri iyi ve davranışları tutarlı olmalıdır. · Oyunun
çocuk için boş zamanda yapılan bir etkinlik değil, hayata hazırlanmasında bedensel, bilişsel,
duygusal, sosyal ve ahlaki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu bilmeliyiz. · Çocuğun
ahlaki gelişiminde iletişim araçları ve medyaya ana bir rol verme ya da çocukları bunlardan
uzak tutarak koruma yerine, bu araçları nasıl kullanacağını, bağımlı olmadan nasıl sosyal
gelişimine faydalı olacağını öğretmeliyiz. · Çocukların ahlak eğitiminde hem teorik düzeyde
hem de pratikte çocuk diline uygun hareket etmek, sevgiyi merkeze almak işlerimizi
kolaylaştıracaktır. · Çocuklarımızın ahlaki eğitimi, sadece kendi aileleri üzerinden değil diğer
çocukları da kapsayacak şekilde kollektif aile bakış açısıyla mümkündür. · Modernizmin
dayattığı çekirdek aile yerine, sosyal, kültürel ve değerler aktarımının sağlandığı geniş aileler
ve iyi bir muhit çocukların hem ahlaki hem de diğer gelişim aşamalarında önemli rol
oynayacaktır. · Çocuklarımızdan öğrenecek birşeyler olduğu bilinciyle onlara yaklaşmalı
fikirlerine önem vermeliyiz. · Çocuklarımızda Anadolu başkentli ve tüm islam coğrafyalarını
içine alacak yeni bir vatan tasavvuru oluşturmalı, ümmet bilinci ve kardeşliği
güçlendirmeliyiz. · Çocuklarımızın sorumluluk duygusunu geliştirebilmek için onlara
fikirlerini sormalı, beraber karar alarak onları sürece dahil etmeli ve kendi problemlerini
çözme fırsatı vermeliyiz. · Çocuklar gelişim ve değişim dönemlerine göre değerlendirilmeli
ve her yaşın özelliğine göre çocuklarımızın vicdanına, yüreğine ahlaki ve erdemli tohumlar
atmalıyız. · Çocuğun ahlaki gelişiminde akran grupları önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle
çocukları bazı olumsuz durumlar nedeniyle çocukları akranlarından koparmak değil onlardan
etkilenmeyecek ve onları etkileyecek bir eğitim vermeliyiz. · Bizlerin, ümmetin ve insanlığın
umudu sadece akademik başarısı yüksek çocuklar aynı zamanda ahlaki duruşu yüksek olan
bireylerdir. Ahlak eğitimi ile amaçladığımız, çocuğun iyi bir insan ve güzel bir Müslüman
olması, ülkenin ve ümmetin sorunlarına duyarlı bir birey olmasıdır. İyilik elçisi olan,
çevresindeki olumsuzluklara müdahale edebilecek Program misafirlerin Şehit Furkan Doğan
kabrinin ziyareti ve Erciyes gezisiyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12618.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Gülpark Kayseri'ye renk katacak
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, farklı nitelikleriyle Kayseri'ye renk
katacak Gülpark inşaatının çalışmalarında son aşamaya geldiklerini söyledi.
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Sümer Mahallesi’nde yapımı devam eden mis kokulu bahçe Gülpark'ta çalışmaları yerinde
inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ın değişik noktalarında yer alan şantiyelerdeki
çalışmalarımız gayet hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmaları sürekli takip ediyor,
yerinde inceliyoruz. Bugün de Gülpark içerisindeki çalışmaları kontrol ettik, inceledik. Son
aşamaya gelen inşaat çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlandığında Gülpark Kayseri'ye
renk katacak" dedi. Başkan Çolakbayrakdar şöyle devam etti, "İnşaat çalışmalarının hemen
ardından Gülpark'ta çevreyle ilgili; spor, yeşil alan, ağaç, bitki çalışmalarımız başlayacak.
Yüzlerce çeşit bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındıracak. Nihayetinde şehrimize çok güzel
bir park kazandıracağız. Hem bu çevrede yaşayan sakinlerimiz, hem gençlerimiz hem de
çocuklarımız için hakikaten fonksiyonel güzel bir park olacak. Emeği geçenlerin ellerine
sağlık, şimdiden hayırlı olsun." Gülpark'ta her yaştan insanın spor aktivitelerini de
gerçekleştirebileceğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Büyük boydaki ağaçların
dikimini yapmıştık. Gülpark'ta spor alanlarında yürüyüşler gerçekleştirilirken karanfillerin,
zambakların, sümbüllerin, leylakların arasında mis kokulu bir parkın içerisinde gezilebilecek.
Yeni evlenen çiftler burada çok güzel mekanlarda hatıra fotoğrafı çektirebilecek. Çocuklar
için de en güzel oyun grupları ve alanlar yer alacak" şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12619.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Maaşını alamayan işçi vince çıktı
Kayseri'de, bir inşaatta çalışan 7 işçi, 2 aylık maaşlarını alamadıklarını iddia ederek kule
vince çıktı. Paralarının verileceğinin söylenmesi üzerine işçiler uzun uğraşlar sonucunda ikna
olarak bulundukları yerden indi.
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Edinilen bilgilere göre, Plevne Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta çalışan 7 işçi, 2
aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek kule vince çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı
üzerine olay yerine 112, 155 ve 110 ekipleri sevk edildi. Paralarının verilmemesi halinde
inmeyeceklerini söyleyen işçilere, paralarının verileceğinin söylenmesi üzerine işçiler uzun
uğraşlar sonucu bulundukları yerden indirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12620.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Kayseri PTT Başmüdürlüğüne yeni araç teslim
töreni
Kayseri PTT Başmüdürü İhsan Afşin, daha iyi hizmet vermeleri açısından başmüdürlüklerine
14 adet motosiklet, 1 adet kombivan, 2 adet kamyonet teslim edildiğini söyledi.
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Düzenlenen basın toplantısında Kayseri PTT Başmüdürlüğüne alınan araçların tanıtımı
yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Kayseri PTT Başmüdürü İhsan Afşin, "PTT A.Ş.
olarak rekabet koşullarına ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak müşteri beklentilerini
karşılayacak şekilde hizmet vermek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Posta ve kargo
taşımacılığı alanındaki hizmetlerimizi daha hızlı ve kaliteli sunabilmek amacıyla mevcut
motosikletlerimize ilave bin 663 yeni motosiklet alımı yapılmış olup ülke genelinde bulunan
PTT A.Ş. Başmüdürlüklerimize teslim edilmiştir. Sözkonusu ilave araçlar müdürlüğümüze
teslim edilmiş olup, Kayseri ilimizde yaşayan tüm halkımızın posta ve kargolarının taşınması
hizmetinde kullanılacaktır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12621.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Eşyalarını unutan vatandaşlar 'gitti' diye
düşünmesinler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy, toplu taşıma
araçlarında eşyalarını unutan vatandaşların eşyalarını kolaylıkla alabileceğini söylerken,
unutulan eşyaların arasında davul ve kına tepsisinin olması görenleri şaşırtıyor.
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Toplu taşıma araçlarında vatandaşların eşyalarını unutabildiğini belirten Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy, "Bildiğiniz gibi Kayseri Büyükşehir
Belediyesinin sınırları artık büyüdü. 1 milyon 400 bine yakın insanımız var. Dolayısıyla
günlük 350-360 bin insanımız toplum taşıma araçlarından yararlanıyor. Tabi biz bundan çok

mutluyuz. Dolayısıyla günlük bu kadar sirkülasyon içerisinde elbette kayıp eşyaların olması
çok doğaldır" dedi. 'Gerek otobüslerde gerekse raylı sistem araçlarında günlük birtakım
eşyalar unutulmaktadır' diyen Naziksoy, "Bunlar neler olabiliyor; işte şemsiyeler, gözlükler,
cüzdanlar, kredi kartları, telefonlar, alışveriş çantaları gibi eşyalar toplu taşım araçlarında
unutulmaktadır. Toplu taşım araçlarında unutulan eşyayı şoförümüz hareket amirliğine
getirdiği zaman o bir tutanak eşliğinde tutulur. Daha sonra 3 ay hareket amirliğinde bekletilir,
sonra da Karpuzatan’da ki tesislerimize gönderiyoruz. Orada sağlığa zarar verecek olan
eşyalar varsa bunlar imha ediyoruz. Unutulan eşyaların yüzde 80’nini yerine ulaştırıyoruz.
Banka kartı kaybedenler olursa bankayı arıyoruz. Kimliği kaybolanları arayıp bulabiliyoruz.
Cep telefonlarını unutanların telefonları açıksa yakınlarını arayarak ulaşıyoruz. Vatandaşlar
unuttukları eşyalarını mutlaka takip etsinler. Unutunca ‘gitti’ diye düşünmesinler" diye
konuştu. Otobüslerde davul, kına tepsisi görenleri şaşırtırken, daha çok biberon, oyuncak,
baston, şapka, okul defter ve kitapları, klasörler, spor çantalar, cep telefonları, cüzdanlar,
gözlük, makyaj malzemeleri unutuluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12622.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Büyükşehir belediye konservatuarı Yahyalı’da
konser verdi
Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Yahyalı İlçesinde Türk Halk Müziği konseri
verdi.
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Yahyalı Belediyesi’nin ev sahipliğinde 80.yıl Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konser 5
Nisan Pazar Günü Saat 20:00’ de başladı. Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk’ ünde izlediği konsere, ilçe halkı ve öğrenciler büyük ilgi
gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuar Türk Halk Müziği Korosu, Şef Namık
Kemal Bilgin yönetiminde solo ve koro olarak halk müziğinden seçkin parçalar seslendirdiler.
Yaklaşık 1.5 saat süren konserin ardından Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ve Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk şef Namık Kemal Bilgin’e çiçek takdim ettiler. Konser
bitiminde teşekkür konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, verdikleri
konserden dolayı Şef Namık Kemal Bilgin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuar
Korusuna teşekkür etti. Başkan Öztürk ayrıca programa katılan öğrencilere de teşekkür
ederek, olarak Belediye Başkanları olarak dua ettiğini söyledi. Başkan Esat Öztürk “ Belediye
olarak sadece teknik alanda değil kültür ve sanatsal alanda da önemli işler yapmamız lazım.
Sosyal Belediyecilikte ileride olmamız lazım. Sadece yolları imar etmekle, ilçeyi imar
etmekle belediyecilik olmaz. Biz gönülleri de imar etmemiz lazım.” diye konuştu. Yahyalı
Kaymakamı Metin Esen de konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarına ve

konsere ev sahipliği yapan Yahyalı Belediyesi’ne teşekkür etti. Kaymakam Esen “ Böyle
geceler vatandaşlarımızın katılımı ile anlamlı olur. Bu gecede bizi anlatan, ülkemizin dört bir
yanından türkülerimizle hayatımızı anlatan, kültürel değerlerimizi anlatan türkülerimiz
dinlemek için bu geceye katılan her bir izleyicimize teşekkür ediyorum. Bende eşimle birlikte
konserden keyif aldım. Tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi. Kaymakam
Metin Esen bu geceleri düzenlemelerinde bir amacında gençleri sosyal hayata kazandırmak
olduğunu belirterek, konsere öğrencilerin katılmaları sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğüne ve
Okul Müdürlerine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12623.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Vali Düzgün muhtarların sorunlarını dinledi
Vali Orhan Düzgün, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan'ı ziyaret ettikten sonra ilçedeki 92
muhtarın da katıldığı toplantıda sorunları dinledi.
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Vali Orhan Düzgün, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan'ı ziyaret ederek, ilçede yapılan
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Düzgün, Kaymakam Ali Candan'dan ilçedeki çalışmalar
hakkında bilgi aldıktan sonra, 92 muhtarın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Vali Düzgün, burada muhtarların güvenlik, eğitim ve sağlık konusundaki sorunlarını ve
isteklerini dinleyerek not aldı. Vali Düzgün, ziyareti twitter hesabından takipçileri ile
paylaşarak, "Kocasinan Kaymakamlığımızı ziyaret ederek mahalle muhtarlarımızın güvenlik,
eğitim, sağlık isteklerini aldık" notunu düştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12624.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Bütün maçları kazanmak için mücadele
edeceğiz
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'na ve lige verilen arada,
hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Kalan 8 haftada
bütün maçları kazanmak için yolumuza devam edeceğiz" dedi.
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Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yapan
futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Dar alanda pas çalışması yapan
futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, kalan 8 haftada büyün maçları kazanmak
için çalışacaklarını söyledi. Teknik adam Dumlupınar, "Hafta sonu ligimizin önemli
takımlarından Giresunspor’a karşı önemli bir galibiyet aldık. Bizim için çok önemli ve
değerliydi. Giresunspor da bu sezon deplasmanda ikinci mağlubiyetini aldı. Liderliğimizi
daha da pekiştirdiğimizi düşünüyorum. kalan 8 haftada bütün maçları kazanmak için
yolumuza devam edeceğiz. O doğrultuda çalışacağız. Bizim öncelikli hedefimiz şampiyon
olarak tekrar Süper Lig’e dönebilmektir" ifadelerini kullandı. Sakat olan futbolcular hakkında
da bilgiler veren Cüneyt Dumlupınar, “Barış Özbek’in sakatlığı var. Cem Can’ın hafif
sakatlığı var. Bunların dışında zaten derin ve zengin bir kadroya sahibiz. Bütün oyuncularımız
oynayacak durumdadır. Kimi oynatırsak hiç fark etmeyeceğini düşünüyorum" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12625.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Vali Orhan Düzgün'ün "10 Nisan polis günü"
kutlama mesajı
Vali Orhan Düzgün, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
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Vali Düzgün, "Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü ve temel kurumlarından biri olan Polis
Teşkilatı’mızın 170. kuruluş yıldönümününü kutluyoruz. Toplum ve fert olarak huzur ve
güven içerisinde yaşamamızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin
devamı için durmadan, fedakârca hizmet veren emniyet mensuplarını tebrik ediyorum"
ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, yasaların uygulanması ile demokratik
düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi önemli görevler üstlenen Emniyet
Teşkilatı’mız ve polisimiz, bu görevlerini Anayasa ve yasalara bağlılıkla yerine getirmektedir.
Polis Teşkilatı’mız, halkımızın güvenini kazanmış, vatandaşlarımızın desteği ile görevini ifa
etmektedir. Polisimizin vatandaşlarımızla iyi iletişim kurarak, bu güveni zedeleyecek tutum
ve davranışlardan özenle kaçınacağına, halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek çabası içinde
olacağına inanıyorum. Polis Teşkilatımızın yeniliklere ve gelişmelere açık olmak, değişimlere
uyum sağlamak amacıyla, altyapı, eğitim düzeyi ve teknoloji kullanımındaki atılımlarını bu
kapsamda önemsiyor ve her zaman destekliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir
anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı
olmayanların karşısındadır.” dediği gibi Polis Teşkilatı’mız ülkemizin, bölünmez bütünlüğüne
sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi
her zaman sürdürecektir.
Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Polis Teşkilatımızın görevleri esnasında şehit olan
mensuplarına Allahtan rahmet, gazilerimize uzun ömür diler, çalışanlarına da sağlık, mutluluk
ve başarılar dilerim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12626.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Saldırıyı lanetliyor ve kınıyorum
Kayserispor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kafilesini
taşıyan otobüse düzenlenen saldırıya ilişkin olarak, "Saldırıyı lanetliyor ve kınıyorum" dedi.
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Dumlupınar, "Türk futbolu adına çok üzücü bir durum. Sadece futbol adına değil, Türkiye
adına çok üzücü bir durum. Saldırıyı lanetliyor ve kınıyorum. En uçta verilebilecek ne ceza
varsa artık onu ifade edemiyorum. Çok kötü bir durum. Hepimiz üzüntü ile karşıladık.
Umarım bundan sonra kimsenin burnu kanamaz. Böyle şeyler yapılmaz. Hepimiz
üzüntülüyüz. Bundan sonra inşallah böyle olaylar yaşanmaz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12627.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Su kuşları göleti temizleme çalışmaları
başlatıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi içerisindeki Su
Kuşları Göleti Temizleme çalışmaları başlatıldı.
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Hayvanat Bahçesi'nin içerisinde yer alan ve 4000 metrekarelik alana sahip olan içerisinde 25
türden 600 kuşun bulunduğu su göleti temizlenmeye başlandı. Hayvanat Bahçesi Müdürü
İsmail Tamokur " Su Kuşlarının bulunduğu göletimizi hafta sonundan itibaren temizlemeye
başladık burada bulunan 600 e yakın kuşumuzun doğal yaşam alanlarına en uygun ve zararlı
bakterilerden uzak durması için elimizden geleni yapıyoruz. Temizleme işlemimiz en kısa
sürede tamamlanacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12628.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Karacaoğlu Melikgazi’ye emanet
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak
Karacaoğlu Mahallesinde yer alan Karacaoğlu camisin de restorasyon çalışmasının Melikgazi
Belediyesince yapılacağını söyledi.
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Anadolu kültür mirası bir cami … Karacaoğlu camisinin kültür varlıkları korumasında tescilli
olduğunu ve tarihi mimarisi ile yapı tekniği açısından bir Anadolu Kültür Mirasını temsil
ettiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılını
tarihi ve kültür yapıların bakım ve onarımı yapılarak günümüz hizmetine kazandırma olarak
değerlendireceğiz. Planlamamızı bu hedefe göre yaptık. Şu ana kadar 7 eseri tamamladık. 8
eserde ise çalışmalar devam ediyor. Yeni bir çalışma ile de Karacaoğlu Mahallesinde yer alan
Karacaoğlu camisin de aslına uygun alarak bakım ve yenileme çalışması yapılacaktır. Gerekli
projeler hazırlanmıştır. Yapı tekniği kullanılan malzemeler ve taş işçiliğinin güzel örneklerini
sergileyen bu iki tarihi yapıda öncelikle aslına uygun olarak onarılacaktır. Her iki cami yine
ibadet yeri olarak hizmet verecektir. Gelecek kuşaklara iki Anadolu kültür mirası cami sağlam
ve bakımlı bir şekilde emanet edilmiş olacaktır“ dedi. Her günümüzün hizmetine sunulacak
… Karacaoğlu camisinde bakım onarım ve yenileme için yapılacak çalışmada mülkiyet
sorunu bulunmadığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanması ile
tarihi eserin tekrar kullanıma açılacağını kaydetti. 2015 yılında tarihi mekanların onarım ve
bakımına ağırlık verilecek… Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi mekânların Melikgazi
Belediyesine emanet olduğunu çünkü 2015 yılını Anadolu’nun bu tarihi mekânlarını onarım
ve bakım yılı olarak ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12629.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

AK Parti'de liste netleşti
AK Parti Üst Komisyonu, seçim çalışmalarını bitirdi. Adaylar belli oldu. Milyonların
beklediği liste YSK'ya teslim edildi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, öğle saatlerinde Başbakanlık Resmi Konutu'ndan, AK Parti
Genel Merkezi'ne geçti. Davutoğlu, genel merkezde, seçim çalışmaları kapsamında,
milletvekili aday adaylarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı Üst Komisyon Toplantısı'na
katıldı. MUSTAFA ŞENTOP YSK'YA GİDİYOR Basına kapalı düzenlenen toplantı sonra
erdi. Böylece AK Parti'nin 81 ildeki milletvekili adayları belli oldu. AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Şentop, milletvekili aday listesini YSK teslim etti. AK PARTİ'NİN
SİTESİ ÇÖKTÜ Aday listesinin açıklanamasına kısa bir süre kala Adalet ve Kalkınma
Partisi'nin resmi internet sitesi çöktü. Aday adayları ve partililer listeye ulaşmak için siteye
birden yüklenince siteye ulaşım sağlanamıyor. BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'NDAN LİSTE
MESAJI Başbakan Ahmet Davutoğlu hazırlanan liste için "Uzun bir mesai sonunda
milletvekili aday listemizi hazırladık. Ülkemize hayırlı olsun. Allah yolumuzu açık etsin"
dedi. Listeler YSK'ya teslim edilmeden önce Üst Kurul toplu fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12630.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

İşte MHP Kayseri Milletvekili Adayları
İşte; 7 Haziran 2015 Tarihinde yapılacak genel seçimlerde MHP Kayseri'den Milletvekili
Adayı olarak YSK'ya bildirilen 9 isim.
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KAYSERİ 1 YUSUF HALAÇOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
KAYSERİ 2 ALİ KİLCİ ÜNİVERSİTE ÜST DÜZEY BÜROKRAT
KAYSERİ 3 SÜLEYMAN KORKMAZ İLKOKUL MÜTEAHHİT
KAYSERİ 4 MUSTAFA ALKAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ
KAYSERİ 5 METİN SOYLU ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT /İŞADAMI
KAYSERİ 6 MEHMET ÖZMEN ÜNİVERSİTE TURİZM İŞLETMECİSİ
KAYSERİ 7 ESER TÜRKİSTANLI SAKA ÜNİVERSİTE SERBEST MESLEK

KAYSERİ 8 METE TAŞTAN ÜNİVERSİTE KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI
KAYSERİ 9 SEVİM KOÇYİĞİT YÜKSEKOKUL EMEKLİ ÖĞRETMEN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12631.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

İşte AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayları
İşte; 7 Haziran 2015 Tarihinde yapılacak genel seçimlerde AK Parti Kayseri'den Milletvekili
Adayı olarak YSK'ya bildirilen 9 isim.
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1. MEHMET ÖZHASEKİ - AVUKAT
2. AHMET DOĞAN - ÖĞRETİM ÜYESİ
3. YAŞAR KARAYEL – MÜŞAVİR
4. KEMAL TEKDEN – DOKTOR
5. HAVVA TALAY ÇALIŞ – DOKTOR
6. HALİL ERGEN – MEMUR
7. İSMAİL TAMER - DOKTOR
8. AVŞAR ASLAN - YÖNETİCİ - KAMU
9. AYDIN KALKAN – ÖĞRETMEN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12632.html
Erişim Tarihi: 08.04.2015

Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
Kayseri’de otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
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Kayseri’de otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre
Boztepe Mahallesi Kemsan Yolu üzerinde B. L.’nin sürücüsü olduğu 06 GIJ 92 plakalı
otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama
kanalına düştü. Kaza sonrası yaralanan sürücü ile birlikte F. Ç. sağlık ekipleri tarafından

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ismi öğrenilemeyen bir kişi de kentteki özel hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici ile
bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12633.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

AK Parti 9 milletvekili istiyor
Kayseri’den AK Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı olan eski Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, mevcut 7 milletvekili sayısını korumaları gerektiğini söyleyerek, daha
fazla milletvekili çıkarmak için gayret göstereceklerini dile getirdi. Listeler belirlendikten
sonra açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Genel merkezimiz Kayseri’de kimler daha çok oy
alır diye bir çalışma yaptı. Doğrusu listeye baktığımız zaman bütün arkadaşlarımızın o listede
yer alması halinde hepsiyle övünebileceğimiz arkadaşlardı. Ben çevremde şunu çok net
söyledim. Eğer aday olmazsam ne yaparım? Bütün arkadaşlarım şahit olsun ki seçim günü
akşamına kadar çalışırım, sonra seçilenleri alınlarından öper kendi halime dönerim demiştim.
Bu benim samimi duygularımdı. Liste böyle oluştu, Allah utandırmasın. İnşallah bundan
sonra bize düşen 2 ay boyunca seçimler için gayret etmek. Sonra da seçildikten sonra Kayseri
için gayret etmek” dedi.
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Kayseri’den AK Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı olan eski Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, mevcut 7 milletvekili sayısını korumaları gerektiğini söyleyerek, daha
fazla milletvekili çıkarmak için gayret göstereceklerini dile getirdi. Listeler belirlendikten
sonra açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Genel merkezimiz Kayseri’de kimler daha çok oy
alır diye bir çalışma yaptı. Doğrusu listeye baktığımız zaman bütün arkadaşlarımızın o listede
yer alması halinde hepsiyle övünebileceğimiz arkadaşlardı. Ben çevremde şunu çok net
söyledim. Eğer aday olmazsam ne yaparım? Bütün arkadaşlarım şahit olsun ki seçim günü
akşamına kadar çalışırım, sonra seçilenleri alınlarından öper kendi halime dönerim demiştim.
Bu benim samimi duygularımdı. Liste böyle oluştu, Allah utandırmasın. İnşallah bundan
sonra bize düşen 2 ay boyunca seçimler için gayret etmek. Sonra da seçildikten sonra Kayseri
için gayret etmek” dedi. Özhaseki, ‘Bu seçimlerde kaç tane milletvekili seçilir?’ sorusuna ise
“Bunları söylemek için daha erken. Bir kere gerçekçi olmak lazım. 7 milletvekilimiz vardı, en
az 7 milletvekili almamız lazım. Sonra daha fazlası için bir gayret içerisinde olmamız lazım.
Kayseri halkı vefakardır, kendilerine hizmet edenleri bilir” diye konuştu. Son zamanlarda
aday olamayacağı ile ilgili konuşulanların olduğunun sorulması üzerine ise Özhaseki, “Benim
üzerimde söylenen söz sadece o değil ki. O kadar çok söz duyuyorduk ki. Siyasette böyle
şeyler oluyor, keşke olmasa. Önemli olan hizmettir, eser bırakmaktır, bu milletin duasını
almaktır. Biz bunlara talibiz. İnşallah bundan sonra 9 arkadaşımızla birlikte insanların önüne
çıkacağız, nasıl hizmet edeceğimizi anlatacağız, sonra da onlardan gelen destekle de inşallah

bu hizmetlere artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri’den 3. sıra
milletvekili adayı olan Yaşar Karayel de hedeflerinin 9 milletvekili çıkarmak olduğunu ifade
ederek, “Kayseri’ye katkısı olacak, Kayseri’de sözü olan şimdiye kadar da Kayseri’de bilinen
arkadaşlarımız. Listeye girenleri tebrik ediyorum. İnşallah iyi bir ekip olarak seçim sonuna
kadar çalışacağız. İyi bir performans göstererek hedefimiz olan 9-0’ı yakalamak. En azından
geçen seçimlerde almış olduğumuz 7 milletvekilimizi eksiltmemek. İnşallah başarılı bir
çalışmayla Kayseri’ye yakışır bir seçim olacak. Listeye giren, girmeyen bütün arkadaşlarımı
kutluyorum” dedi. AK Parti Kayseri 4. sıra milletvekili adayı olan Kemal Tekden ise, 7
Haziran’daki seçimlerin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizdeki
teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 2 ay gibi bir süre seçim çalışması var. Bu seçim
çalışmalarında AK Parti’mizin icraat partisi, hizmet partisi olduğunu bilen vatandaşlarımıza
bir daha anlatacağız. Kayseri’den 9 milletvekili beklediğimizi de ifade etmek istiyorum.
İnşallah bu sonucu elde edeceğiz. Çünkü 2015 seçimleri ülkemiz açısından çok çok önemli.
Bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz, milli bir mücadele veriyoruz hem ekonomik hem de
diğer açılardan. Bu mücadeleyi hakkıyla yapacağımızı düşünüyorum” dedi. AK Parti Kayseri
İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden ise bundan sonraki seçim çalışmaları hakkında bilgiler
vererek, “İnşallah arkadaşlarımızla güzel bir seçim çalışması yapıp Kayseri’de en yüksek oyu
almaya çalışacağız. Ben çok memnunum. Seçim programımız hazır. İnşallah bundan sonra
ayın 13’ünde biz burada başlayacağız, 14 ile 15’inde Ankara’da aday tanıtımımız var.
Bugünden itibaren inşallah komple listemizi sizlere tanıtacağız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12634.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Tekden öğrencilerinden yabancı diller festivali
Tekden Koleji öğrencileri, İngilizce’deki hünerlerini ‘Yabancı Diller Festivali’nde sergiledi.
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Tekden Koleji öğrencileri, İngilizce’deki hünerlerini ‘Yabancı Diller Festivali’nde sergiledi.
Tekden Koleji tarafından anaokulu ile 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri tarafından ‘Yabancı Diller
Festivali’ düzenlendi. Okulun konferans salonunda düzenlenen festivalde öğrenciler, İngilizce
oyunlar oynayarak şarkılar söyledi. Festivalde konuşan Okul Müdürü Kadir Alper, okul
olarak İngilizce eğitiminde büyük mesafeler aldıklarını kaydederek, “Tekden Koleji, 7 yıldır
Oxford’un kaynakları ve kitaplarını kullanmaktadır. Son 6,7 yıla baktığımızda Tekden Koleji
İngilizce eğitiminde çok büyük mesafe almıştır. Bugün Kayseri’deki özel okulları içerisinde
İngilizce konusunda hiçbir okulla kendimizi mukayese etmiyoruz” diye konuştu. Tekden
Koleji Genel Müdürü İbrahim Orhan ise bu yıl festivalin 5.’sini düzenlediklerini belirterek,
“Çocuklarımızla birlikte olmak bizim en büyük mutluluklarımızdan bir tanesi. Bugün yabancı
diller festivalimizin 5.’sini yapıyoruz. Bundan 5 yıl önce Türkiye çapındaki bazı yabancı
diller festivaline katılıyorduk. Daha sonra ‘Ne için biz Tekden Koleji olarak yabancı diller
festivali yapmayalım?’ diyerek 5 yıl öncesinden başladık. Bugün ilkokulumuzun yabancı

diller festivali var. Anasınıfından, 1, 2, 3, 4. sınıftaki öğrencilerimiz yıl boyu yapmış oldukları
İngilizce eğitim faaliyetlerini burada farklı dramalarla sergiliyorlar. Hem onların birçok
yönlerinin gelişmesine sebebiyet veriyor, hem de yabancı dile olan sevgileri çok daha farklı
hale geliyor. Bugün de öğrencilerimizi izlemek büyük keyif veriyor. İngilizce eğitmenlerimiz,
yabancı öğretmenlerimizle birlikte güçlü bir yabancı diller festivali hazırladılar” ifadelerini
kullandı. Salonu dolduran veliler de program boyunca çocuklarının gösterilerini ilgiyle izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12635.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Engelli vatandaşlar hayvanat bahçesini gezdi
200 kişilik öğrenci grubu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat
Bahçesi'ni gezdi.
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200 kişilik öğrenci grubu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat
Bahçesi'ni gezdi. Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla Anadolu Harikalar Diyarı'na
gelen öğrenci grubuna öncelikle Veterinerlik Binası Brifing Salonunda tesisler hakkında
detaylı bilgiler verildi. Daha sonra Hayvanat Bahçesi'nin içerisinde yaklaşık 1.5 saat vakit
geçiren grup bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12636.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Şehit polisler mezarı başında anıldı
Kayseri'de Polis Teşkilatının 170. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, polis şehitliği
ziyaret edildi.
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Kayseri'de Polis Teşkilatının 170. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, polis şehitliği
ziyaret edildi. Kayseri'de çeşitli etkinlikler kutlanan Polis Teşkilatı'nın 170. kuruluş yıl
dönümü kapsamında, polis şehitliği ziyaret edildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular,

Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Metin Tanrıver, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Kenan Balan'ın da katıldığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Okunan duanın
ardından protokol, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Öte yandan, geçtiğimiz yıl Kırşehir'de
çevik kuvveti taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Aktaş'ın
oğlunun, annesinin kucağında babasının mezarına bakması yürekleri burktu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12637.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Kayıp şahıs bulundu
Kayseri'de kaybolduğu bildirilen şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında bir
mağarada bulundu.

08 Nisan 2015 Çarşamba 13:10
Kayseri'de kaybolduğu bildirilen şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında bir
mağarada bulundu. Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Büyükcanlı Mahallesi'nde
G.Ç.'nin Tomarza ilçe jandarma komutanlığına Z.Ç.'nin kaybolduğunu bildirdiği öğrenildi.
Yapılan kayıp başvurusu sonrasında jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Z.Ç.'nin
Büyükcanlı Mahallesi'nde bir mağaranın içinde gece saat 20:00'da bulunduğu bildirildi.
Ekipler tarafından bulunan Z.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12638.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

STK'lar için kapasite geliştirme programı
Engellilerin Toplumsal entegrasyonunun geliştirilmesi projesi kapsamında, Sivil Toplum
Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Eğitimi Kayseri Bölge Toplantısı Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Salon Erciyes'te gerçekleşti.
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Engellilerin Toplumsal entegrasyonunun geliştirilmesi projesi kapsamında, Sivil Toplum
Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Eğitimi Kayseri Bölge Toplantısı Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Salon Erciyes'te gerçekleşti. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İl Müdürü Vekili Ahmet Kaldırımcı'nın konuşmasıyla başlayan programda engelli
vatandaşların toplumda geri kalmaması onların toplum içerisinde herkesle eşit haklara sahip
bireyler olarak hissettirilmesi konuları üzerinde duruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12639.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Korkmaz davasında çıkan olaylarda 13 kişi
yargılanıyor
Eskişehir'de Gezi Parkı olayları sonrasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın
Kayseri'de görülen karar duruşması sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan ve haklarında
işlem yapılan 13 kişinin yargılanmasına başlandı.
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10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan 13 kişiden 10'u hazır bulunurken,
3 kişi duruşmaya katılmadı. Duruşmada çıkan olaylarda görevli bulunan polis memuru verdiği
ifadesinde, "Bu arkadaşlar devrimci olduklarını söylüyor. Devrimci olan insan dürüst olur.
Birer dava adamı olarak görüyorlar kendilerini ama dava adamı dürüst olur. Arkadaşlar işin
özünde haklı olabilir. Ben grubun başında amirdim. Arkadaşlar slogan atarak bizim
bulunduğumuz yere kadar geldiler. Müzakere yapıldı. Elimizde arama kararı vardı. Bizim
orada bulunma amacımız adliye içindekileri korumak, görüşme esnasında 'görüşme
yapmıyoruz barikatı yıkacağız' dedi. Olay anında benim telsizim düştü. Bizim arkadaşlar zor
kullandı nedeni ise adliyeye doğru bir yönelmenin olmasıdır. Ben kimseye bir fiske bile
vurmadım" diye ifade verdi. "Memura görevini yaptırmamak ve hakaret" suçundan yargılanan
sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Biz adalet için orada bulunduk" diye savunma
yaptı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında eksik evrakların tamamlanması ve
duruşmaya katılmayan 3 kişinin zorla getirilmesi ve duruşmada hazır bulundurulması için
duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Eskişehir'deki Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali
İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi ile ilgili olarak Kayseri'de görülen davada karar açıklanmış,
verilen karar sonrasında ise Kayseri Adliyesi önünde olaylar çıkmış, polis kalabalığa biber
gazı ile müdahale etmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12640.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Yahyalı’da tek tip tabela uygulaması başlıyor
Yahyalı Belediyesi, ilçe merkezindeki tabelalardaki karmaşıklığı ve görüntü kirliliğini
önlemek amacıyla tek tip tabela uygulanmasını başlattı.
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Uygulamanın ilk olarak ilçe merkezindeki tarihi Ulu Camii çevresinde ve hal bölgesinde
bulunan dükkânlarda başlayacak olması nedeniyle Yahyalı Belediye Başkan Esat Öztürk
bölgedeki esnaflara, bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda esnaflara bölgede yapılan
çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Esat Öztürk, Yahyalı’nın turizmde gelişmesi için
ilçedeki kötü görüntünün giderilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Başkan Öztürk ”
Kayseri’nin merkez ilçesi olduktan sonra yaşam standardımız artık yükseliyor. Çağa ayak
uydurmak zorundayız. Bizim hem yurt dışından hem de yurtiçinden birçok misafirimiz
geliyor. Yahyalı’mız turizme aday bir ilçe. Ticaretimizin canlanmasını istiyorsak, ayakkabı
boyacımızdan, simit satan, tatlı satan esnafımıza kadar herkesin turizme odaklaması
gerekiyor. Diğer ilçelerde olmayan bir çok güzelliği Allah bizlere vermiş. Yerel yönetici
olarak bizler, esnaf olarak sizler, aklımızı kullanırsak bu ilçeyi beraber şahlandırırız, beraber
kalkındırırız. Tek taşla duvar olmaz. Bu ilçe sizlerin katkısıyla güzelleşecek.” dedi. Yapılacak
tek tip tabela uygulamasında ücretin yarısının belediye tarafından karşılanacağını söyleyen
Başkan Esat Öztürk şunları söyledi. “ Biz belediye olarak tek tip tabela uygulamasının
projesini hazırladık. Proje maliyetinin yarısını belediye olarak biz karşılayacağız. Diğer
yarısını da mülk sahipleri karşılayacak. Belediye Meclisi olarak kararımızı aldık. Bu ilçenin
güzelleşmesinde benim tuzum, biberim olsun diyen herkesin Belediye Başkanı olarak bana
yardımcı olmasını istiyorum. Çok fazla bir maliyette tutmuyor, m² ‘si 250 lira tutuyor. Bunun
en güzel örneğini Kayseri’de görebilirsiniz. Tek tip tabela uygulaması ile herkes bize dua
edecek. Bu güzel görüntü ile müşterinizin de artacağı kanaatindeyim. Buradaki ticaretin başka
taraflara kaymasını istemiyorsak çağa ayak uydurmak zorundayız. Eğer uydurmakta zorluk
çekersek, ister bakkal ister holding olsun batar. İnşallah bu uygulama ile hem ticaretimiz
canlanacak hem de bölge güzel bir görünüme kavuşacak. Ben şimdiden hayırlı olsun
diyorum.” diye konuştu. Mülk sahipleri tarafından da destek gören tek tip tabela uygulaması
15 gün içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu uygulama ile bölgedeki 40’a yakın iş
yerinin tabelası değişecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12641.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Projelerle gelin
Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki,
muhalif partilerin Özhaseki karşıtlığı üzerine siyaset kurguladıklarını belirtti. Özhaseki
karşıtlığı üzerine değil, Kayseri’ye yönelik hizmetler üzerine siyaset yapılması gerektiğini
vurgulayan Mehmet Özhaseki, muhalefet partili adayların projeleriyle gündeme gelmeleri
gerektiğini dile getirdi.
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AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, muhalefetle AK Parti arasındaki siyaset
farklılığına dikkat çekti. Muhalefetin sürekli Özhaseki karşıtlığı üzerine siyaset yaptığına
dikkat çeken Özhaseki, “Senelerdir karşıma iddialı olarak sundukları adayları çıkarıyorlar. Bir
gün olsun adayları kalkıp da ‘Gelirsem şehir için şunları yapacağım’ demiyor. Böyle bir
hazırlıkları, çalışmaları, bilgileri, birikimleri yok. Bakıyorlar ki Özhaseki Başkan önde
gözüküyor. Başlıyorlar her türlü sözü söylemeye. Onlar da ters tepiyor; ama hala bunun
farkında değiller. Sürekli karşı taraf kötü diyorlar. İyi ama bu sözler size iyilik olarak döner
mi? Sizin için bir erdem mi bu? Sen iyi isen kendini anlat. Siyaset tarzı farklılığı var burada.
Bir grup var ki bütün dünyasını yalan üzerine, iftira üzerine kurmuş. Bir grup da var ki ‘Biz
buyuz, geçmişimiz şu, şunları yapmak istiyoruz, zaten yaptıklarımız ortada, izin verirseniz
yapmaya da devam edeceğiz. Biz o kötülerden uzağız. Müfterilerden uzağız, onlara da asla
iftira etmeyiz’ diyor. Dolaysıyla onlar ne derse desinler biz yine işimize bakacağız” dedi.
“HASEKİ KARŞITLIĞI SİYASETE SADECE GÜLÜYORUM” “Özhaseki aday olamaz”
şeklindeki iddialara da değinen AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, “Kayseri ve
Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) işinde önce dediler ki, ‘Burası kamudur.
Başkan istifa etmesi lazım yoksa aday olamaz’. Ben aday olmazsam bayram edecekler.
Siyasetinizi benim üzerime değil kendiniz üzerine kurun. Sonra baktılar ki ben Büyükşehir
Belediye Başkanı olduğum için yönetim kurulu başkanı değilim. Genel kurulda şahsım adına
ismim teklif edilmiş ve seçilmişim. İstifa etme zorunluluğum da yok. Ama devam ettiler. Bu
işe 19 Nisan’a kadar devam ederler. 10 gün de bununla oyalansınlar. Bizim de hoşumuza
gidiyor bu durum. Kenara çekiliyoruz ve gülüyoruz. Kocaman bir parti, herhalde aklı başında
insanlar da var bu partide. Uğraştıkları işlere bak diyoruz” şeklinde konuştu.
“İFTİRALARDA BULUNANLARI ALLAH’A HAVALE ETTİM” Kendisine yönelik
iftiralarda bulunanların bir bir kaybolduklarını dile getiren Mehmet Özhaseki sözlerini şöyle
sürdürdü: “Benimle uğraşan kötü insanların duvara toslayıp düştüklerini görürsünüz. Ben
hiçbirisine kötülük etmedim. Aslında benimle uğraşanlara, kötülük edenlere gücüm yeterdi.
Siyaseten de gücüm yeterdi, bedenen de gücüm yeterdi, aklım da yeterdi, zekam da yeterdi,
dilim de açıktı. Onları alt ederdim. Ama karar verdim ve hiç birisine kötülük etmedim.
Hepsini Allah’a havale ettim. Hepsi de Allah’ından buldular ve bundan sonra da bulacaklar.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12642.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Ufuk açıcı bir iş gezisi
Yeni yapılacak projeler ve devam eden yatırımlarla ilgili olarak Amerika Birleşik
Devletleri'ne giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir dizi inceleme ve
temaslarda bulundu. Başkan Çelik, proje ve yatırımlar yönünden ufuk açıcı bir iş gezisi
gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy ve Etüd ve Projeler Daire Başkanı Hamdi
Elcuman ile birlikte ABD'ye giden Başkan Çelik, başta Bilim Merkezi ve Planetaryum'da
(gözlemevi) uygulanacak sistemler olmak üzere Salt Lake City Kış Sporları Merkezi,
Newyork Central Park ve Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu,
yetkililerden bilgiler aldı. Harikalar Diyarı içerisinde yaptırılan ve kaba inşaatı bitmiş
durumda olan Planetaryumda (gözlemevi) yer alacak bölümler ve uygulamalarla ilgili olarak
yapımcı firmanın Utah Eyaleti'ndeki tesislerini gezen Başkan Çelik, burada yer alacak evren,
güneş sistemi ve gökbilimi gibi konulardaki teknolojik yapılanmaları yerinde gördü.
Astronomi biliminin uygulamalı olarak anlatılacağı bu gözlemevinde sunulacak
prodüksiyonları da inceleyen Başkan Çelik, uygulamalarla ilgili düşüncelerini aktardı ve
taleplerini iletti. ERCİYES İÇİN SALT LAKE, ŞEHİR PARKI İÇİN CENTRAL PARK
İNCELENDİ Bunun yanısıra Bilim Merkezi'nde uygulanacak bilimsel ve deneysel sistemlerle
ilgili yapımcı firma olan Exploratorium'u da ziyaret eden ve Kayseri için hazırlanmakta olan
çalışmaları gören Başkan Çelik, daha sonra 2002 Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı Salt Lake
City'ye geçerek buradaki kış sporları merkezinde temaslarda bulundu. ABD gezisi
kapsamında ayrıca, Hava İkmal Şehir Parkı konusunda gözlemlerde bulunmak ve projeye
katkı sağlamak amacıyla Newyork'taki ünlü Central Park'ta ve San Francisco Stanford
Üniversitesi'nde temaslarda bulunan Başkan Çelik, son olarak da Engelliler Sosyal Yaşam
Merkezi konusunda ABD'de geliştirilen yöntem ve uygulamaları yerinde gördü. "ŞEHRİN
CAZİBESİNE CAZİBE KATACAK" ABD temasları hakkında bir değerlendirme yapan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mevcut projeleri titizlikle takip etmeye ve yeni
projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Şehrimizde hayata geçirmeye gayret
ettiğimiz bilim merkezi, şehir parkı, kış sporları merkezi ve engelliler yaşam merkezi gibi
önemli projelerle ilgili değişik uygulama ve örnekleri yerinde görmek üzere ABD'ye gittik.
Harikalar Diyarı içerisinde yaptırdığımız ve kaba inşaatı bitmiş durumda olan Bilim Merkezi
ve Planetaryum'un iç donanımlarını yapan firmaları gezerek hem görüş alış verişinde
bulunduk hem de bizim için yapılan bilimsel ve deneysel setlerini yerinde gördük.
Çocuklarımız ve gençlerimiz, ufuklarını açacak, vizyonlarını genişletecek bu merkezde,
bilimi uygulamalı olarak görecek, duyacak, hissedecek ve zevkle öğrenecek. Bilim Merkezi,
şehrimizin cazibesine cazibe katacak ve şehir dışından da insanları Kayseri'ye çekecek" dedi.
"HERŞEYİN EN GÜZELİ OLSUN İSTİYORUZ" Kayseri için çok yararlı bir iş gezisi
gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, Kayseri'ye herşeyin en iyisini kazandırmak
için titizlikle çalıştıklarını ifade ederek, "2002 Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı Salt Lake
City'deki Snowbird'de incelemelerde bulunduk. Avrupa'daki kayak merkezlerine göre farklı

bir tarzı olan bu merkezden edindiğimiz tecrübeleri, Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi'ne uygulayacağız. Bunların yanısıra Hava İkmal Şehir Parkı'na katkı sağlamak
amacıyla Newyork'taki dünyaca ünlü Central Parkı gezip yetkililerden bilgiler aldık. Ayrıca
San Francisco Stanford Üniversitesi'nde temaslarda bulunduk ve yeşil alan ve peyzaj
uygulamaları konusunda uzmanlardan bilgiler aldık. Ayrıca Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi
konusunda temaslarımız oldu. Bu konuda uluslararası standartlarda bir proje geliştirmek
istiyoruz. Çok boyutlu bu merkez, özellikle zihinsel engelliler için hem sosyal yaşam merkezi
hem de kısmi rehabilitasyon merkezi işlevini birlikte yürütecek. ABD temaslarımız boyunca
şehrimiz için yapacağımız tüm proje ve yatırımlar için önemli görüşmeler yaptık. Bizim için
ufuk açıcı bir işgezisi oldu. Kayseri'ye herşeyin en iyisini, en güzelini kazandırmak için
titizlikle çalışıyoruz. Projelerin en rantabl ve başarılı şekilde uygulanması için çaba
sarfediyoruz.
Bu
anlamda
verimli
bir
program
oldu"
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12643.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Büyükşehir'den Başakpınar'a okul binası
Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas Başakpınar'da yaptırılacak olan okul binası için ihale
düzenlendi.
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İhale Salonu'nda gerçekleşen 2 milyon 90 bin lira yaklaşık maliyetli ihaleye 18 firma teklif
verdi. İhayele katılan firmalar ve verdikleri teklifler de şöyle oluştu: Ahmet Turan 1 milyon
429 bin TL Polat-Nur Plastik Doğ. İnş. 1 milyon 364 bin TL Yücel Aksoy 1 milyon 437 bin
TL Necdet Yıldırım 1 milyon 454 bin TL İsa Akdeniz 1 milyon 459 bin TL Baykar İnşaat 1
milyon 464 bin TL Alp İnşaat 1 milyon 474 bin TL Ahmet Taşkıner 1 milyon 474 bin TL
Gazi Daşan 1 milyon 475 bin TL Fahri Taban 1 milyon 479 bin TL Adem Çalık 1 milyon 497
bin TL Şeref Arık İnşaat 1 milyon 548 bin TL Çağ Rest. ve İnşaat 1 milyon 598 bin TL
Aydınlar İnşaat 1 milyon 616 bin TL Bayer Müh. ve İnşaat 1 milyon 633 bin TL Başaran
İnşaat 1 milyon 685 bin TL Nart Mimarlık Mühendislik 1 milyon 739 bin TL Mustafa Cingöz
1 milyon 759 bin TL İhale komisyonunun teklifleri değerlendirmesinin ardından kazanan
firma belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12644.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

2014'te Kayseri'de 47 bin adet suç işlendi
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, "Kayseri'de 2014 yılı içerisinde 47 bin adet suç
işlendi" dedi.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından
düzenlenen 'Kariyer Günleri'ne katıldı. Burada konuşan Usta, Kayseri'de işlenen suç sayısına
ilişkin konuştu. 2014 yılı içerisinde Kayseri'de 47 bin adet suç işlendiğini söyleyen Başsavcı
Usta, "Kayseri’de Cumhuriyet Başsavcılığı geçen yıl itibari ile 47 bin soruşturmaya bakmış.
Toplam işlenen suç sayısı 47 bindir. Bunun içerisinde 98 adet adam öldürme ve öldürmeye
teşebbüs var. 4 bin 800 civarında da hırsızlıkla ilgili bize evrak gelmiş. Bunlara polis ve
jandarmadan gelenlerin hepsi dahildir. Hepsi bilgisayar ortamında kayıtlıdır. İstatistik
verilerini de alabiliyoruz" dedi. Usta ayrıca, "Bu suçların ortalama olarak yarısı hakkında
takipsizlik veriliyor. Yarısı hakkında da dava açılıyor. Mahkemelerin ne kadarının
mahkumiyetle neticelendirildiği de eleştiri konusudur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12645.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Tarihi seçim, tarihi sonuçla taçlanmalı
AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Oğuz Memiş, partisinde isimleri kesinleşen
adayları tebrik ederek başarılar diledi.
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Yüksek Seçim Kurulu’na verilen liste hakkında görüşlerini açıklayan Oğuz Memiş “sayın
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve parti yöneticilerimizin verdikleri kararı saygıyla
karşılıyor, partimizin Kayseri’de ve ülkemizde en güzel sonucu alacağına inanıyorum” dedi.
Yazılı bir açıklama yapan Oğuz Memiş, aday adaylığı sürecinde kendisine destek veren
şahıslara ve sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ederek “şehrimizden yüz civarında
arkadaşımızın aday adayı olduğu partimizde listeyi belirlemenin ne kadar zor olduğu
ortadaydı. Neticede 9 arkadaşımız listeye girdi. Ben de hayatımda ilk kez bir göreve talip
oldum. Bu süreçte en büyük kazancım çok kıymetli dostlar edinmem oldu. Aday adaylığım

dönemimde şahsıma güvenip destek veren herkese teşekkürlerimi ve muhabbetlerimi
sunuyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12646.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Buz pateni pistinde Kanser Haftası etkinliği
yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pistinde 1-7 Nisan
Kanser haftası nedeniyle etkinlik yapıldı.
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Kayseri Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İldem Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından 1-7
Nisan Kanser Haftası nedeniyle Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti önünde stant açtı.
"Kansersiz siz olun" sloganı ile açılan stant'ta Kanserin önemi ve korunma yolları ile ilgili
bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı. Etkinliğe Kayseri Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü,
İldem Sağlıklı Yaşam Merkezi personeli ve Buz Pateni Pisti personeli katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12647.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Savcıların ölüm riski daha fazla
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, her işin kendine göre bir riski olduğunu
söyleyerek, "Polisseniz, jandarmaysanız veya askerseniz gidip bir çatışmada ölme riskiniz
diğer insanlara göre yüksektir. Cumhuriyet savcıları ve hakimler suç yargılamalarına baktığı
için bu risk biraz daha fazla olarak duruyor" dedi.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından
düzenlenen Kariyer Günleri'ne konuk oldu. Burada hukuk öğrencilerine seslenen Usta,
geçtiğimiz günlerde savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin olarak, "Savcımıza

Allah rahmet eylesin. Çok üzücü bir olaydı. Adliyelerin güvenliği sağlanmalıdır fakat her
savcı ve her hakime güvenlik vermekte mümkün değildir. Kayseri Adliyesi’nde 45 tane savcı
var. 70 civarında hakim var. Hepsine güvenlik vermek mümkün değildir ki zaten kendileri de
istemezler. Yanında bir koruma polisi ile dolaşmak iyi bir şey değildir. Yani bir markete
gideceksin yanında biri de olacak. Bu çok istenmeyen bir durumdur. Genellikle de istemezler
ama çok önemli davalara bakan savcılarımıza ve hakimlerimize koruma polisi veriyorlar. O
savcımızda koruma polisi yoktu. Zaten memur suçları bürosunda çalışan bir savcımızdı. Konu
araştırılıyor. Adliyenin güvenliğinde herhangi bir zafiyet var mı diye araştırılıyor" ifadelerini
kullandı. "BAŞSAVCILARDA VE HAKİMLERDE ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLADIR"
Usta, "Genel itibari ile her mesleğin kendine göre bir riski vardır. Polisseniz, jandarmaysanız
veya askerseniz gidip bir çatışmada ölme riskiniz diğer insanlara göre yüksektir. Cumhuriyet
savcıları ve hakimler suç yargılamalarına baktığı için bu risk biraz daha fazla olarak duruyor.
Sen haklı olarak karar vermişsindir ama karşıdaki kişinin psikolojik yapısı bozuktur, kararı
beğenmez. Hakimin veya savcının kasıtlı hareket ettiğini düşünebilir. Şizofren hastası olabilir.
Bunlar yaşanmıştır. Gider adliyede değil de değil de, adliye dışında da yapabilir. Bu şekilde
saldırıya uğrayan meslektaşlarımız olmuştur" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12648.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Lösemili çocuklara özel moral günü
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk
Meclisince Lösemili Çocuklara özel moral Günü düzenlendiğini belirtti
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Girişimcilik haftasında yapılan el ürünleri satışı ile Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince
Moral Günü’nün Erciyes Üniversitesi Fevzi Mercan Çocuk Hastanesinde düzenlendiğini
kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak şehrin fiziki yapısı yanında bu
şehirde yaşayan bireylerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşıladıklarını hatta eğitim
ve sağlık sorunlarını çözüm getirdiklerini bildirdi. Çocukların bayramı olan bir ülke olarak…
Lösemeli Çocukların bir araya geldiğini ve beraberce gönüllerince eğlendiklerini belirten
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi. Erciyes Üniversite
Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi onkoloji bölümünde tedavi gören lösemili çocuklara özel
program “Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisimizce Lösemili Çocuklara Moral Günü
Düzenlendi. Bu moral gününde Lösemili Çocuklara Bilmeceler soruldu, palyaço gösteri yaptı
ve hediye dağıttı. Hep birlikte pasta keserek afiyet ile yediler. Hediyeler verildi. Bu hediyeler
Girişimcilik haftasında Çocuk meclisince yapılan el işi ve takı tasarım ile oyuncakların
satışından elde edilen gelir ile alındı. Erciyes Üniversite Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi
onkoloji bölümünde tedavi gören lösemili çocuklar ailelere ile birlikte gönüllerince eğlenerek
moral buldular. Zaten hastalığı en büyük ilacı moraldir. Lösemi tedavisi gören çocuklar hem

birlikte eğlenerek hem yeni arkadaşlıklar edinerek moral buldular.“ Bu anlamlı günde bu
anlamlı program için teşekkür ediyoruz… Doç. Dr. Ekrem Ünal, bu anlamlı programı
düzenleyen ve lösemili çocuklara moral kazandıran onları mutlu eden ve eğlendiren
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclis Üyelerine teşekkür etti. Lösemili Hasta Çocuklar ve
aileleri böyle bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek “Önemli olan hatırlanarak böyle bir
program düzenlemeleridir. Bu etkinlikler ile kamuoyu oluşturarak toplumda bizlerinde
olduğunu hatırlatıyorlar ve gündem oluşturuyorlar. Bundan dolayı mutlu oluyoruz” dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12649.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Melikgazi Belediyesinden botanik parkı
Melikgazi Gesi Bölgesini doğal sit alanı olarak koruma altına aldıklarını hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, bu sit alanının doğal yapısının bozulmadan gelecek kuşaklara
aktarılması amacı ile Botanik Park alanı oluşturacaklarını ve herkesin bu doğal alan içerisinde
doğa ile baş başa kalmalarını sağlayacaklarını bildirdi.
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740 dönümlük doğal sit alanı… Gesi Bölgesinde 740 dönümlük doğal sit alanı bulunduğunu
ve burada yer alan bitkisel araştırma ve bilimsel çalışmalara açık olan bu alanın Kayserlilere
ve doğa severlere kazandırılacağı ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Botanik Park
içerisinde spor için yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, doğal göl ve dere yatağı, kültür
fizik aletleri, masa tenisi alanları ve at ile doğal yürüyüş parkuru, dağ yürüyüşü alanları
bulunacağını belirtti. Kayseri’ye özgü Doğal ağaç çeşitleri, bitki çeşitleri, gül, çalı çeşitleri
ile… Gesi Botanik parkı içerisinde Kayseri’ye özgü ve Kayseri ile bütünleşen doğal ağaç
çeşitleri, bitki çeşitleri, gül, çalı çeşitleri ile çok miktarda özellikle doğal göl ve dere boyunca
Gilaboru bitkisinin yer alacağını kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi: “ Gesi Bölgesi aslında doğal bir botanik bahçesidir. Ancak biz
Melikgazi Belediyesi olarak insanların buradan doğayı bozmadan, tahrip etmeden daha çok
yararlanmalarına imkân tanıyacağız. Değişik ağaç türleri, otsu ve çalı türü bitkiler ile
düzenlenmiş, dinlenmek ve gezmek amacıyla halka açık geniş alan olarak hizmet sunacağız.
Tematik bahçeler yer alacak, ekolojik yaşamı teşvik etmek ve botanik parkın enerji ihtiyacının
bir kısmını karşılamak amacıyla yerleştirilmiş rüzgar türbini, sosyal tesisler, yüksekten akan
çağlayanlar, manzara seyir terasları ve otoparklar bulunacaktır. Doğal göledin biyolojik
arıtması olacaktır. Gölet çevresi ahşap iskeleler, doğal kayalar ve bitkilendirme ile
kullanıcılara keyifli anlar sunacaktır. Çocuklar için çok çeşitli doğal oyun alanları yer
alacaktır” Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şu anda 550 parkı ve 2.560 milyon m2 yeşil alan
ile çevreci ve yeşil bir Melikgazi şehri ile Melikgazililere hizmet verildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12650.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Gönlmüzde büyük aslanlar yatıyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, genel merkezin onayladığı
milletvekili aday listesini değerlendirerek, "Gönlümüzde büyük aslanlar yatıyor" dedi.

08 Nisan 2015 Çarşamba 16:25

CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, genel merkezin onayladığı milletvekili listesini değerlendi.
Ayan, "Liste 8 bin üyemizin katıldığı bir oylama ile belirlendi. Genel merkezimiz ve genel
başkanımız bu listeye saygı gösterdi. Listeden memnunuz. Tabi ki gönlümüzde büyük aslanlar
yatıyor ancak mevcut listemiz, ön seçime giren aday kardeşlerimiz ve listemizin bu şekilde
çıkması ve listemizin genel merkezimiz tarafından bu şekilde kabul görmesi yönetim olarak
bizleri çok mutlu etti. Partililerimizde memnun. Olumlu tepkiler alıyorum" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12651.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Vali Düzgün, genç girişimcilere sertifikalarını
verdi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı’nı
başarıyla tamamlayan genç girişimcilere sertifikalarını verdi.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Gencim, Girişimciyim, Güçlüyüm” sloganıyla Gençlik
Merkezlerinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Sertifika
Programı’nın tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi. Kayseri Gençlik Merkezi’nde
düzenlenen törene Vali Düzgün’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, Gençlik ve
Spor İl Müdürü Murat Eskici, KOSGEB Uzmanları Ahmet Avşar, Ali Duran, İhsan Yapar ile
Eğitim Uzmanı Dursun Akkaya ve kursiyerler katıldı. Vali Düzgün, törende yaptığı
konuşmada, sanayi ve ticaret kenti Kayseri’de, yetişme çağındaki gençlerin girişimcilik
konusunda eğitime alınmalarının önemine işaret ederek, genç girişimcilerle bir arada

olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlik Merkezlerinin, gençlerin yeteneklerinin
ortaya çıkartılarak hayata atılmaları ve bir meslek sahibi olmaları açısından önemli kurslar
düzenlediğini kaydeden Vali Düzgün, “Birçok alanda; yabancı dil kurslarından müzik
kurslarına, kültür-sanat kurslarından, spor branşlarındaki değişik kurslara kadar gençlik
merkezlerimizde çok güzel eğitimler veriliyor, geleceğe hazırlanmalarına vesile oluyor” dedi.
Vali Düzgün, gençlerin en önemli arzularından birisinin de iyi bir iş ve gelecek olduğunu
belirterek, gençlere tavsiyelerde bulunduğu konuşmasını şöyle sürdürdü: “İş arayan kişi
olmaktan ziyade aranan kişi olmak konusunda kendinizi yetiştirmeniz, geliştirmeniz son
derece önemli. Çünkü Kayseri’de de birçok kurumda, işletmede, organize sanayi
bölgelerinde, şehir merkezindeki iş yerlerimizde değişik nitelikte personel arandığını
biliyorum. Aranan kişilere uygun, o vasıflara sahip donanımlı gençlerimizin olması halinde de
onların çok kolaylıkla iş bulabildiklerini biliyorum. Kişinin hayatındaki en büyük torpili
kendisidir. Siz kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, ne kadar çok donanımlı olursanız,
eşitlerinize göre ne kadar çok önde olursanız hem çalışma hayatında, hem de aile hayatında
başarıya ve mutluluğa ulaşmanız son derece kolay olur. Bu kursumuz gençlerimizin iş
hayatına atılmaları konusunda girişimcilik ya da benzeri konularda kendilerini yetiştirmeleri
konusunda çok güzel bir fırsat sundu. Sadece teorik bir eğitim değil, uygulamalı eğitim ve bu
eğitimi bitirdikten sonra da sizlere başta KOSGEB kaynaklı olmak üzere kamu kaynakları ile
hibe ve kredilerle nasıl bir işyeri kurabileceğiniz konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.”
KOSGEB’in son dönemlerde, pek çok vatandaşın işçi konumundan iş sahibi konumuna
yükselmesine vesile olduğunu hatırlatan ve küçük bir işletme ile işe başlayarak 20 kişiyi
çalıştırabilen işletme sahibi konuma yükselen bir kadını örnek gösteren Vali Düzgün,
eğitimlerde anlatılanları kulak ardı etmeden başarıyla uygulayan ve gayret gösteren herkesin
aynı başarıları yakalayabileceğinin altını çizdi. Genç girişimcilere farklı olmaları gerektiğini
ve bu farklılıklarını hizmet ve imalat sektöründe değerlendirerek başarıya ulaşabileceklerini
anlatan Vali Düzgün, şöyle devam etti: “Türkiye çapındaki pek çok büyük firmaya
baktığımızda zamanında bunların mütevazi bir şirket olarak kurulduklarını görüyoruz. Siz de
gelecekte onlardan biri olabilirsiniz. Yalnız ticaret hayatında, iş hayatında ilerlerken
dürüstlükten taviz vermemeniz de gerekir. Çünkü bazı küçük hesaplar sizin büyük
kayıplarınıza yol açabilir. Kayseri biliyorsunuz Ahilik geleneğinin yeşerdiği topraklar. Ahi
Evran’ın da ilkelerini kendinize rehber edinerek iş hayatınızı şekillendirin. Ahi Evran’ın eşi
Fatma Bacı da Türkiye’deki Bacıyan-ı Rum adıyla ilk kadın organizasyonunu kurmuştur.
Bugünkü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin temelleri bu topraklarda atılmıştır. Kayseri
zaten Türkiye’de bildiğiniz gibi ticari zekâsıyla, girişimciliği ile bilinen bir yer. Sizlerde bu
topraklarda büyüyüp, kendinizi yetiştirmişsiniz. Sizlerin de iş hayatında başarılı birer birey
olmanızı diliyorum. Bu kursun açılmasında ve devamında emeği geçen Gençlik Merkezi
Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz başta olmak üzere KOSGEB teşkilatımıza,
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, genç
girişimcilere KOSGEB işbirliğiyle düzenledikleri eğitimin tamamlamasının mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi. Eskici, “İlkini 2013 yılında düzenlediğimiz girişimcilik eğitiminde 150
gencimize eğitim vermiştik. 2014 yılında da 80 gencimiz eğitime başlamış ve bu yıl
eğitimlerini tamamlamıştır” diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Düzgün, Vali
Yardımcısı Mustafa Masatlı ve İl Müdürü Murat Eskici tarafından kursiyerlere sertifikaları
verildi. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı’nı başarıyla tamamlayarak sertifika alanlar,
KOSGEB’in yeni iş kuranlara verdiği 30 bin TL’ye kadar hibe ve 70 bin TL’ye kadar faizsiz
krediye başvuru hakkı kazandı. GENÇ GİRİŞİMCİLER İLE ENGELLİLER KAYNAŞTI
Sertifika almalarının mutluluğunu yaşayan genç girişimcilerin Vali Düzgün’e yaptıkları pasta
sürprizi, genç girişimciler ile engellilerin kaynaşmasına yol açtı. Genç girişimcilerden Aysel
Danacı’nın hazırladığı meyveli çikolata ikramına engelli gençleri de davet eden Vali Düzgün,
“Meyveli Düşler” ismi verilen meyveli pastaları genç girişimcilere ve engelli gençlere ikram

etti. Genç girişimciler ve engelli gençlerin kaynaşma görüntüleri mutluluk tablosu olarak
fotoğraf karelerine yansıdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12652.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Biyografi, insanı keşfetmektir
İzmir Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde ‘İnsanı Tanımak: konusunu anlatan
Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun “Biyografi, insanı keşfetmektir” dedi.

08 Nisan 2015 Çarşamba 16:32

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi Koordinatörü ve Medeniyetin Burçları Derneği
Başkanı Ali Dursun, İzmir Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde konuştu. ‘İnsanı Tanımak:
Biyografi’ konusunu anlatan Dursun, “Arslanlar kendi tarihçilerini ortaya çıkarmadıkları
sürece, tarih avcıların kahramanlık hikayelerinden oluşmaya devam edecektir” dedi.
Biyografi’nin; ‘bios’ (canlılık, hayat) ve ‘graphe’ ( yazı, şekil) kelimelerinin birleşiminden
oluştuğunu aktaran Dursun: “Bir hayat hikayesi anlatan yazılara verilen genel addır.
Biyografi, bir hayatın tamamını veya bir kısmını anlama girişimidir. Biyografinin tarihi çok
eski olmakla birlikte, kelime olarak kullanımı yakın yüzyıllarda görülür. Biyografi kelimesi,
bugünkü anlamda ilk kez, 17. yüzyılda kullanılmıştır. Bir kişinin hayatının anlatıldığı
yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi bütün yönleriyle ( hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.)
tanıtmaktır. Biyografi, anlatılan kişinin devrini ve çevresini dikkate alarak yazılır” şeklinde
konuştu. Biyografide hayatı anlatılan kişinin ailesi, doğduğu ve yaşadığı yerler, ilk
arkadaşları, tahsil çağı ve yetiştiği çevre hakkındaki her şey, özetle kimliği hakkındaki
bilgilerin yer alması gerektiğini söyleyen Dursun sunumunu şu şekilde sürdürdü: “Ayrıca o
kimsenin doğum tarihi, memleketi, yetişme tarzı iş hayatı, kişiliği, hizmetleri, etkisi,eserleri
hakkında bilgi ve özellikle hayatını yazarın kaleme alma gerekçesi, eser içinde anlatılmalıdır.
Netice itibariyle biyografi, insanı keşfetmek ve yeniden sunmak sanatıdır.” Haber: Bünyamin
Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12653.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası başlıyor
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları
Derneği tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenciler Akademisi yanısıra Uluslararası
Öğrenciler Dünya Kupası gerçekleştirilecek.
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Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından
bir açıklama yapılarak düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası ile ilgili
çeşitli bilgiler verildi. Yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanlığımız tarafından düzenlenen
1.Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası başvuruları sona ermiş, organizasyona katılmaya hak
kazanan ülke takımları ile toplantılar gerçekleştirilmektedir. Halihazırda ülkemizde öğrenim
gören uluslararası öğrencilerin bir araya gelmesi ve spor ruhuyla kaynaşmalarını sağlayarak
eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları, ülkemizin birer kültür elçisi olarak ülkelerine
dönmeleri ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenecek 1. Uluslararası
Öğrenciler Dünya Kupası öğrencilerimizin yoğun ilgisine mazhar olmuştur. İstanbul, Ankara,
İzmir, Edirne, Trabzon, Konya, Bursa, Eskişehir ve Kayseri’de düzenlenecek olan ve toplam
256 takımın başvurduğu organizasyona 59 farklı ülkeden 203 takım katılmaya hak
kazanmıştır. Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan toplantılar sonucunda kura çekimleri
yapılacak ve şehirlerde yapılacak olan elemeler başlayacaktır. 9 farklı şehirde düzenlenecek
elemeler sonucunda en başarılı 16 ülke takımı 15-19 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da
düzenlenecek olan finallere katılacak, yapılacak olan final müsabakaları ve kapanış
organizasyonu sonucunda en başarılı 3 ülke takımına hediye ve ödüller verilecektir." denildi.
Kayseri'de Uluslararası Öğrenciler Akademisini organize eden Medeniyetin Burçları Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Önal şu bilgileri verdi: "Uluslararası öğrencilerimizden ülkeleri
adına kupaya katılacak takımları seçmiş bulunuyoruz. Kuralarımızı da çekerek fikstürü de
belirledik. Kayseri'den onun üzerinde takımın mücadele edeceği kupa elemelerinde başarılı
olan takımımızın Türkiye genelindeki finallerde ülkelerini temsil edecekler. Kayseri'deki
elemelere katılacak olan takımlarımızı geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz bir toplantıyla
bilgilendirdik. Uygulanacak sistem ve turnuva sonunda başarılı olan takımların daha sonra
katılacağı finallerle ilgili bilgiler verdik" dedi. Kamerun- Kenya Kırgızistan-Somali GanaYemen Burkina Faso-Uganda Pakistan- Nijerya 20-21 Nisan elemeler 26 Nisan Final Haber:
Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12654.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Mazlumların yanında olmak gibi bir misyon
üstlendim
AK Parti Kayseri 2. sıra milletvekili adayı olan Yrd. Doç.Dr. Ahmet Doğan: "Oğlum
Furkan'ın şehadetinden sonra, Filistin özelinde ama tüm dünyadaki ve Türkiye'deki
mazlumların ve mağdurların yanında olmak gibi bir misyon üstlendim."
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Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda İsrail askerleri tarafından öldürülen Furkan
Doğan'ın babası Yrd.Doç. Dr. Ahmet Doğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine
milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. KAYSERİ 2. SIRADAN ADAY Aday olmak için
Erciyes Üniversitesi'ndeki görevinden istifa eden Doğan, AK Parti Kayseri listesinde 2.
sıradan milletvekili adayı oldu. Yrd. Doç.Dr. Ahmet Doğan, "Oğlum Furkan'ın şehadetinden
sonra, Filistin özelinde ama tüm dünyadaki ve Türkiye'deki mazlumların ve mağdurların
yanında olmak gibi bir misyon üstlendim. Ak Parti hükümeti de uyguladığı politikalarla
dünyadaki tüm mazlumlara, mağdurlara ulaşmak istiyor. Bu manada benim misyonum ile Ak
Parti'nin bu misyonu bağdaşıyor, örtüşüyor" açıklamasında bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12655.html
Erişim Tarihi: 09.04.2015

Sarıoğlan'da iki kişi karbon monoksit gazından
zehirlendi
Sarıoğlan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

09 Nisan 2015 Perşembe 12:22
Sarıoğlan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen
bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde n.G. ve M.G.'nin uyudukları sırada
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi. Zehirlenen iki kişinin
ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan tedavilerinin
ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12656.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Avrupalı Kayserililer‘den Çelik'e ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Erdoğan
Esen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Erdoğan
Esen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette Başkan Çelik'e görevinde
başarılar dileyen Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Erdoğan Esen, Avrupa'da yaşayan
Kayserililerin sesini duyurmak amacıyla çeşitli faaliyetler yaptıklarını belirtti ve birliğin
faaliyetlerini anlatan bir rapor sundu. Başkan Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, "Bizim için önemli olan bu vatana, bu millete ve bu şehre hizmet etmek.
Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda şehri yönetmeye devam ediyoruz. Sizler de bizim
yurt dışındaki temsilcilerimizsiniz. Sizin orada yaptıklarınızı görünce bizler de burada
gururlanıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12657.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Buz pateni pistinde kanser haftası etkinliği
yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pistinde 1-7 Nisan
Kanser haftası nedeniyle etkinlik yapıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pistinde 1-7 Nisan
Kanser haftası nedeniyle etkinlik yapıldı. Kayseri Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İldem
Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Anadolu Harikalar
Diyarı Buz Pateni Pisti önünde stant açtı. "Kansersiz siz olun" sloganı ile açılan stant'ta
Kanserin önemi ve korunma yolları ile ilgili bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı.

Etkinliğe Kayseri Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, İldem Sağlıklı Yaşam Merkezi personeli
ve Buz Pateni Pisti personeli katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12658.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Melikgazi Belediyesinden Botanik Parkı
Melikgazi Gesi Bölgesini doğal sit alanı olarak koruma altına aldıklarını hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, bu sit alanının doğal yapısının bozulmadan gelecek kuşaklara
aktarılması amacı ile Botanik Park alanı oluşturacaklarını ve herkesin bu doğal alan içerisinde
doğa ile baş başa kalmalarını sağlayacaklarını bildirdi.
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Melikgazi Gesi Bölgesini doğal sit alanı olarak koruma altına aldıklarını hatırlatan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, bu sit alanının doğal yapısının bozulmadan gelecek kuşaklara
aktarılması amacı ile Botanik Park alanı oluşturacaklarını ve herkesin bu doğal alan içerisinde
doğa ile baş başa kalmalarını sağlayacaklarını bildirdi. 740 dönümlük doğal sit alanı… Gesi
Bölgesinde 740 dönümlük doğal sit alanı bulunduğunu ve burada yer alan bitkisel araştırma
ve bilimsel çalışmalara açık olan bu alanın Kayserlilere ve doğa severlere kazandırılacağı
ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Botanik Park içerisinde spor için yürüyüş ve
koşu yolları, bisiklet yolları, doğal göl ve dere yatağı, kültür fizik aletleri, masa tenisi alanları
ve at ile doğal yürüyüş parkuru, dağ yürüyüşü alanları bulunacağını belirtti. Kayseri’ye özgü
Doğal ağaç çeşitleri, bitki çeşitleri, gül, çalı çeşitleri ile… Gesi Botanik parkı içerisinde
Kayseri’ye özgü ve Kayseri ile bütünleşen doğal ağaç çeşitleri, bitki çeşitleri, gül, çalı
çeşitleri ile çok miktarda özellikle doğal göl ve dere boyunca Gilaboru bitkisinin yer alacağını
kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “ Gesi
Bölgesi aslında doğal bir botanik bahçesidir. Ancak biz Melikgazi Belediyesi olarak
insanların buradan doğayı bozmadan, tahrip etmeden daha çok yararlanmalarına imkân
tanıyacağız. Değişik ağaç türleri, otsu ve çalı türü bitkiler ile düzenlenmiş, dinlenmek ve
gezmek amacıyla halka açık geniş alan olarak hizmet sunacağız. Tematik bahçeler yer alacak,
ekolojik yaşamı teşvik etmek ve botanik parkın enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamak
amacıyla yerleştirilmiş rüzgar türbini, sosyal tesisler, yüksekten akan çağlayanlar, manzara
seyir terasları ve otoparklar bulunacaktır. Doğal göledin biyolojik arıtması olacaktır. Gölet
çevresi ahşap iskeleler, doğal kayalar ve bitkilendirme ile kullanıcılara keyifli anlar
sunacaktır. Çocuklar için çok çeşitli doğal oyun alanları yer alacaktır” Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, şu anda 550 parkı ve 2.560 milyon m2 yeşil alan ile çevreci ve yeşil bir Melikgazi
şehri ile Melikgazililere hizmet verildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12659.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Develi'de Polis Haftası kutlamaları
Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, 04-10 Nisan tarihleri arasında
kutlanmakta olan Polis Haftasının 170. Yıldönümünde Develi Kaymakamı Enver Ünlü ve
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert'i
makamında ziyaret etti.

09 Nisan 2015 Perşembe 12:40

Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü nedeniyle, 04-10 Nisan tarihleri arasında
kutlanmakta olan Polis Haftasının 170. Yıldönümünde Develi Kaymakamı Enver Ünlü ve
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert'i
makamında ziyaret etti. Develi Kaymakamı Enver Ünlü, "Vatandaşımızın can ve mal
güvenliğinin en önemli teminatı olan Emniyet Teşkilatımız, bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biridir. 170 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip
Emniyet Teşkilatımız, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve
özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak
suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Bu anlayış doğrultusunda, tüm emniyet
mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin
geleceği için en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan
inancım tamdır. Bu vesileyle, ilçemiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve
polis teşkilatımızın 170. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, huzurun bozulmaması için mesai
kavramı gözetmeksizin çalışan polisimize desteklerinden dolayı değerli hemşerilerimize de
teşekkür ediyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle
anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Görevleri başındaki
polislerimize bu zor görevleri esnasındaki desteklerinden dolayı değerli eş ve çocuklarına
teşekkür ediyor, İlçe genelindeki tüm polislerimize selam ve sevgilerimle başarı dileklerimi
iletiyorum” diye konuştu. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise ziyarette yaptığı
konuşmasında, "Kurulduğu tarihden bu yana Türk Polis Teşkilatı büyük bir fedakârlıkla,
vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal
güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için özverili bir şekilde
çalışmaktadır. Develi halkının güven ve desteğini her zaman yanında hisseden İlçe Emniyet
Müdürlüğümüz, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün tesisi, kamu düzeninin korunması, halkın
güven ve huzur ortamında yaşamasının sağlanması konularında yaptığı çalışmalarla her
zaman halkımızın sevgi ve takdirini kazanmayı amaçlamış olup bu amaç doğrultusunda mesai
mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Bu vesile ile
kuruluşunun 170.Yıldönümünü şahsım ve personelim adına en içten dileklerimle kutlar, bu
kutsal görevin ifası sırasında vatan ve görev uğruna canlarını feda eden kahraman
şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden teşkilat mensuplarımızı rahmet, gazi ve emeklilerimizi
minnetle anarken, emniyet birimlerimizin her kademesinde görev yapan, fedakar emniyet
mensuplarının değerli ailelerinin Polis Haftasını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”
ifadesinde bulundu. Develi İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert de, "Halkımızın huzur ve
güvenliğini sağlamak için görev yapan Emniyet Teşkilatı’nın tüm mensuplarının 170.’inci
kuruluş yıldönümünü kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi

rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakâr bütün meslekdaşlarımın çalışmalarında başarılar
diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12660.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

"Gönlümüzde büyük aslanlar yatıyor"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, genel merkezin onayladığı
milletvekili aday listesini değerlendirerek, "Gönlümüzde büyük aslanlar yatıyor" dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan, genel merkezin onayladığı
milletvekili aday listesini değerlendirerek, "Gönlümüzde büyük aslanlar yatıyor" dedi.
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, genel merkezin onayladığı milletvekili listesini değerlendi.
Ayan, "Liste 8 bin üyemizin katıldığı bir oylama ile belirlendi. Genel merkezimiz ve genel
başkanımız bu listeye saygı gösterdi. Listeden memnunuz. Tabi ki gönlümüzde büyük aslanlar
yatıyor ancak mevcut listemiz, ön seçime giren aday kardeşlerimiz ve listemizin bu şekilde
çıkması ve listemizin genel merkezimiz tarafından bu şekilde kabul görmesi yönetim olarak
bizleri çok mutlu etti. Partililerimizde memnun. Olumlu tepkiler alıyorum" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12661.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Vali Düzgün, “Engelsiz Notalar” projesinin
kahramanlarını ziyaret etti
Vali Orhan Düzgün, Türkiye’deki gençlik merkezleri arasından ilk ve tek Kayseri’de
hazırlanan ve engelli gençlerin enstrüman çalması ile ritim eğitimi almasını amaçlayan
“Engelsiz Notalar” Projesi’ne katılan engelli gençlerle bir araya geldi.
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Vali Orhan Düzgün, Türkiye’deki gençlik merkezleri arasından ilk ve tek Kayseri’de
hazırlanan ve engelli gençlerin enstrüman çalması ile ritim eğitimi almasını amaçlayan
“Engelsiz Notalar” Projesi’ne katılan engelli gençlerle bir araya geldi. Vali Düzgün,
beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici
ile birlikte Kayseri Gençlik Merkezi’ndeki “Engelsiz Notalar” kursunu ziyaret etti. Engelleri
aşarak hem ritim hem de enstrüman eğitimi alan engelli gençlerle sohbet eden ve başarı
dileyen Vali Düzgün, engelli gençlerin gösterdiği gayretin örnek olması gerektiğine dikkati
çekti. İlk kez Kayseri’de hazırlanan ve Türkiye’deki Gençlik Merkezleri arasında ilk ve tek
olan “Engelsiz Notalar” Projesi ile 15 Kasım 2014 tarihinden bu yana eğitim alan farklı engel
gruplarındaki 8 genç ile yakından ilgilenen Vali Düzgün, “Hepsi projenin birer kahramanı”
dediği gençlerin gayret ve azim ile insanların her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin
güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Vali Düzgün’ün ziyaretinden ve yakın ilgisinden dolayı
son derece mutlu olduklarını belirten engelli öğrenciler “Engelsiz Notalar” kursu sayesinde
davul, tef, dümbelek gibi enstrümanları çalmayı öğrendiklerini dile getirerek pazar günü
Engelsiz Notalar konseri vereceklerini anlattılar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı
Kayseri Gençlik Merkezi’nden Türkan Yalçın Aslan tarafından hazırlanan ve eğitmenliğini
Suat Karakuş’un üstlendiği Engelsiz Notalar Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 8
engelli genç 12 Nisan Pazar günü saat 14.00’te verecekleri konser ile yeteneklerini
sergileyecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12662.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

İşçi servisi ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri’de işçi servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
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Kayseri’de işçi servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen
bilgiye göre, Mimsin-TOKİ Yolu Kocasinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada A.
E.’nin sürücüsü olduğu 38 P 1824 plakalı işçi servisi ile sürücüsü öğrenilemeyen 79 DU 004
plakalı minibüs çarpıştı. Kazada servis içerisinde bulunan bir yolcu yaralanırken, minibüs
şoförü ise sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar sağlık
ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri
yolda güvenlik önlemi alırken, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü
Ali Başoğul da kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Bir süre kontrollü sağlanan trafik
incelemelerin ardından araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12663.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Rüzgar etkili oluyor
Kayseri’de saatteki hızı 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, inşaatlardaki malzemeler
uçarken, çöp kovaları yollara savruldu.
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Kayseri’de saatteki hızı 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, inşaatlardaki malzemeler
uçarken, çöp kovaları yollara savruldu. Kentte gece saatlerinde etkisi artıran rüzgar nedeniyle
bazı inşaatlardaki malzemeler uçarken, çöp kovaları yollara savruldu. Rüzgar nedeniyle Talas
İlçesi Melikşah Caddesi üzerinde bulunan inşaattaki malzemeler uçarken, yol kenarlarındaki
çöp kovaları yollara savruldu. Polis ekipleri de telsizden gece boyunca çatı uçmalarına karşı
olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12664.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

4 kişi sobadan zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2’si çocuk 4 kişi tedavi altına
alındı.
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2’si çocuk 4 kişi tedavi altına
alındı. Edinilen bilgiye göre Barbaros Mahallesi Hakimiyet Caddesi Nadir Sokak üzerinde
ikamet eden 2’si çocuk 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay erine
çağırılan ambulanslar tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişi tedavi
altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12665.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

İki genç girişimciden solucan gübresi yatırımı
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Bünyan ilçesinde iki genç
girişimcinin solucan gübresi üretim alanına yaptığı yatırımı yerinde inceledi.
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Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Bünyan ilçesinde iki genç
girişimcinin solucan gübresi üretim alanına yaptığı yatırımı yerinde inceledi. Mustafa Mert
Karahan ve Hakan Şenyüz isimli iki girişimci yaptığı yatırım ile 400 metrekare alanda
solucan gübresi üretiyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan da solucan
gübresi üretim alanını yerinde inceledi. Kayacan, “Bugün Bünyan ilçemizdeyiz. Bünyan
ilçemizde solucan gübresi üretimi yapan bir işletmemizi geziyoruz. Solucan gübresinin
önemini son 2 yıldır gündeme getiriyoruz. Hatta geçenlerde de Bakanlığımız projesi olarak da
kabul gören proje kapsamında da 40 kadın çiftçimize solucan gübresi ile ilgili olarak bilgi
verdik. Şu anda da sürekli bizimle iletişim halinde olan işyerimizde ticari olarak solucan
gübresinin nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz” diye konuştu. Yatırımlarından dolayı
girişimcilere teşekkür eden Kayacan, “Çünkü Türkiye’de ilkleri yapmak zordur. Bu
arkadaşımız da ilkleri yaptı. Bu tesisin aylık 4-5 ton civarında üretimi var. Önümüzdeki

günlerde aylık 20 ton civarında üretim olacak. Solucan gübresine çok önem veriyoruz.
Solucan gübresi ‘milli bir proje’ diyoruz. Çünkü topraklarımızda organik madde çok az
olduğu için organik maddeyi arttırmak gerekiyor. Organik maddeyi de arttırmak için ham
madde hayvan gübresi. Hayvan gübresini çok kaliteli bir hale getiren de solucan gübresi.
Türkiye’de çok fazla bilinmiyor. Kayseri olarak buna bir öncülük yaptığımızı düşünüyoruz.
Bu projenin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu. Genç
girişimci Mustafa Mert Karahan ise, “Bu fikri 2012 yılında internette gördük.
Araştırmalarımıza bakarken bu iş aklımıza yattı. Bunu bizde bir milli proje olarak düşündük.
Sonra Mart ayında ilk 5 bin 500 solucan aldık. Şu anda da 1 milyon adete ulaştık. 6 ay önce
de tesisleşme kararı aldık. İlk 400 metrekare olarak üretim yerimizi yaptık. 400 metrekare
alanda da 6 milyon solucan hedefliyoruz. Ham maddemizde yüzde 80 fermente olmuş
büyükbaş hayvan dışkısı, yüzde 20 ise organik atıklardan oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.
Sözlerini sürdüren Karahan, “Kimyasallar kullana kullana artık toprağımız çoraklaşmış.
Solucan gübresinin en önemli özelliği organik olması. Değerinde kullanıldığı vakit yüzde
40’a varan verim artışı, sudan tasarruf, bitkinin kendisini korumasını sağlayan zararlı ot
çıkartmamasını sağlıyor. Yabancı tohum içinde yok. İlk aşama olarak 150 bin liralık bir
yatırımımız oldu. Yatırımımız 350 bin lirayı bulacak” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12666.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Barajı aşmaya değil, iktidara aday bir ittifaktır
7 Haziran’da yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine Büyük Birlik
Partisi (BBP) ile Saadet Partisinin (SP) birlikte gireceğinin açıklanmasının ardından Kayseri
BBP İl Başkanı Yaşar Bekir Soğman ve SP İl Başkanı Mahmut Arıkan ortak basın toplantısı
düzenledi.
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7 Haziran’da yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine Büyük Birlik
Partisi (BBP) ile Saadet Partisinin (SP) birlikte gireceğinin açıklanmasının ardından Kayseri
BBP İl Başkanı Yaşar Bekir Soğman ve SP İl Başkanı Mahmut Arıkan ortak basın toplantısı
düzenledi. Saadet Partisi il binasından düzenlenen toplantıda konuşan SP il Başkanı Mahmut
Arıkan “Bu ittifak yüzde bilmem kaç oya değil, barajı aşmaya değil, iktidara aday bir
ittifaktır” dedi. Milletvekilliği genel seçimlerinde SP ve BBP’nin SP çatısı altında seçime
gireceğini söyleyen Arıkan” Öncelikle bu beraberliğin ve yapılacak olan seçimin ülkemizin ve
bütün İslam âleminin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz
ediyoruz. Şunu iyi idrak etmek gerekiyor ki bu yapılan birliktelik sadece iki partinin meclise
taşınması için yapılmış bir ittifak değildir. Bu ittifak ülkemizin içinde bulunduğu adaletsizlik,
hukuksuzluk ve yolsuzluk batağından çıkış kapısı olmaya aday milli bir ittifaktır” şeklinde
konuştu. Yaptığı konuşmada BBP ve SP’nin milletin aslını temsil ettiğini vurgulayan Arıkan
şöyle konuştu, “ Hem Saadet Partimiz hem de Büyük Birlik Partimiz bu zamana kadar izlemiş

oldukları siyasi çizgide şunu açıkça gösterdiler ki, milli ve manevi değerleri öne alan, hakkın
ve hukukun üstünlüğüne inanan, milletin bir delikli kuruşuna dahi haksız yere göz dikmeyen,
uydu değil lider ülke Türkiye diyerek şahsiyetli bir dış politika hedefleyen, yani kısaca bu
milletin aslını temsil eden iki siyasi partidir. İşte böyle ulvi hedefler etrafında fikir yakınlığı
olan iki partimizin güçlerini ve imkânlarını da milletimizin selameti için birleştirmelerinden
daha doğal hiçbir şey yoktur.” “Tarihi bir gün yaşanıyor” Yapılan ittifaktan rahatsızlık duyan
çevrelerin olduğunu ve ittifaka çomak sokmak isteyenlerin olacağını söyleyen Arıkan, “ Bu
milletin selametine hizmet edeceğine inandığımız gayeler çerçevesinde oluşan bu milli
ittifaka, daha görüşme aşamasında çomak sokmaya çalışanlar olduğu gibi bundan sonra ki
süreçte da bu birliktelikten rahatsızlık duyanlar mutlaka olacaktır. Bu ittifak yüzde bilmem
kaç oya değil, barajı aşmaya değil, iktidara aday bir ittifaktır. Çünkü bugün öyle tarihi bir gün
yaşanıyor ki milletimizin öz evladı gibi gördüğü, bağrına bastığı takdir ve teveccüh ile takip
ettiği iki siyasi partimiz işte burada, bir arada" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12667.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor maçının
hazırlıklarını sürdürdü
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı
Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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Kulüp tesislerinde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz
koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden
antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Öte yandan, Suat Altın İnşaat Kayseri
Erciyesspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, antrenmanda futbolcular ile yakından ilgilendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12668.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Hiçyılmaz, ’8. Türkiye Ticaret Ve Sanayi
Şurası’’na katıldı
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu
başkanlığında Ankara’da yapılan ‘’8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’’na katıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kulelerde düzenlenen Türkiye Ticaret ve
Sanayi Şurası; Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 9 bakan, ülke genelindeki 365 Oda-Borsa
Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve 81 ilin Şura temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Şura’da,
Başkan Hiçyılmaz; Kayseri’yi temsilen sorunlara ilişkin çözüm önerilerini hükümete aktardı.
Hiçyılmaz, Şura’da yaptığı konuşmasında; hızla büyüyen Kayseri’nin yurtiçi, yurtdışı yolcu
ve kargo taşıma ihtiyacını karşılamak için havaalanının genişletilerek gerçek anlamda
uluslararası bir niteliğe kavuşturulmasının gerektiğini vurguladı. Ankara-Sivas arasında
yapılmakta olan Yüksek Hızlı Tren projesine bağlı olarak, Yerköy-Kayseri tren hattının
programa alınmış olmasından dolayı Hükümete teşekkür eden Hiçyılmaz, “Kayseri-Samsun,
Kayseri-Mersin arasındaki yük taşımacılığının iyileştirilmesinde ve Kapadokya’yı Antalya’ya
bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren hattının inşasında da aynı duyarlılığı Hükümetimizden
bekliyoruz. Böylelikle Anadolu’nun merkezi, Türkiye’nin her yönüne bağlanmış olacaktır.
Navlun bedeli kârımızı aştığından, bu yatırımlar tamamlanıncaya kadar Kayseri-Mersin tren
taşımacılığında sağlanacak navlun sübvansiyonu rekabet gücümüzü artıracaktır. Bir örnek
verecek olursak, Kayseri’den Mersin’e 700 dolara gönderdiğimiz 40’lık konteynırı,
Mersin’den Rotterdam’a 350 dolara ulaştırabiliyoruz” dedi. Kapadokya Bölgesine yönelik
turizm politikası hakkında da konuşan Hiçyılmaz, “Sadece Nevşehir il sınırları içinde dar bir
bölgeye yönelik turizm politikası uygulamalarının, Hükümet eliyle Kayseri’yi de kapsayan
daha geniş; doğa, kültür, tarih ve sağlık turizmine dönüştürülmesi ve bunu yaparken yerel
yönetimlerle birlikte hareket edilmesinde yarar vardır. Böylece, sadece Nevşehir sınırları
içerisindeki dar bir bölgeye gelen turistlerin Kayseri ve yöresindeki turistik değerleri de
ziyaret etmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Erciyes ve Aladağları birlikte ele alan bir
turizm destinasyonunun planlanması gerektiğine vurgu yapan Hiçyılmaz, “İnsanımızın artan
gelirden daha fazla pay almasını sağlayacak turizm politikalarının uygulamaya geçirilmesi
uygun olacaktır” dedi. Teşvikler konusunda da konuşan Hiçyılmaz, “İmalat sanayii
işletmelerine verilen teşviklerin; Kayseri merkez için 3. derece, ilçelerde ve organize sanayi
bölgelerinde faaliyet göstermeleri halinde 5. derece olarak değerlendirilmesi, mevcut
işletmelerin de bundan faydalanabilmesi sağlanmalıdır. Teşvik Belgeli Yatırımlarda; yerli
makine ve teçhizat kullanan girişimcilerin, yerli harcama oranları kadar kısmın bir alt bölge
yatırım teşviklerinden yararlandırılması uygun olacaktır. Tarım ve hayvancılık sektörüne
yönelik IPARD desteklerinden Kayseri’nin yararlandırılması ya da Tarım Bakanlığı
desteklerinin IPARD düzeyine çıkarılması sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Hiçyılmaz, şura sonunda TOBB tarafından, oda ve borsalardan gelen tüm sorunların ve
çözüm önerilerinin kitap haline getirilerek ilgili bakanlıklara gönderileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12669.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

“Plansız Gezgin" AGÜ'de
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), öğrencilerinin kişisel gelişimine yönelik düzenlediği
çeşitli etkinliklerle katkı sağlamaya devam ediyor.
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AGÜ Öğrenci Dekanlığı’nın, PDA (Personal Development Activities) dersi kapsamında,
Avrupa’da tek bir tren bileti ile seyahat edebilme, gezgincilik ve Avrupa’da “Interrail” olarak
bilinen
demiryolu
ile
seyahat
konuları
üzerine
söyleşi
düzenlendi.
Söyleşiye konuşmacı olarak, Türkiye’de “Plansız Gezgin” olarak tanınan, tanınmış
gezgincilerden Bestami Köse katıldı.
Köse, AGÜ konferans salonunda düzenlenen söyleşide, seyahat ve gezgincilik ile ilgili
deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Interrail’in Avrupa Devlet Demiryollarının ‘Interrail Pass’ adı altında satışa sunduğu bir tren
bileti olduğunu anımsatan Köse, gençlere gezginci bir ruhla seyahat etmelerinin kişisel
gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.
Köse gezerek, görerek, şahit olarak dünyayı tanımanın, farklı ortamlarda farklı kültürlerle
karşı karşıya kalmanın gençlerin bakış açısını geliştirdiğini ve gençlere yeni bir vizyon
kazandırdığını ifade etti.
Söyleşi, soru cevap bölümüyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12670.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Kayseri'de saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle, çatılar ve bina
kaplamaları yerinden sökülürken, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi
tedavi altına alındı.
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Kayseri'de gece saatlerinden beri devam eden ve yer yer saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan
rüzgar, kenti olumsuz etkiledi. Altınoluk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın sıvası aşırı
rüzgar nedeniyle sökülünce, apartmanın altına bulunan bir otomobilin üzerine düştü.
Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, yetkililerden alınan bilgiye göre, 112
ambulansları ile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişinin çeşitli
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12671.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Oğlu ile gezebilmek için bu aracı yaptı
Kayseri'de 34 yaşındaki marangoz Ayhan Ilgın, iki yıldır göremediği oğlunu görebilmek ve
onunla gezebilmek için saatte 60 kilometre hız yapabilen 4 tekerlekli arazi aracı yaptı.
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Kayseri'nin Develi ilçesinde esnaflık yapan 34 yaşındaki Ayhan Ilgın, scooter motoru
kullanarak 4 tekerlekli amortisörlü arazi aracı yaptı. Ilgın, "6 yaşında bir oğlum var iki yıldır
göremiyorum. Eşimden ayrı yaşıyorum. Onun da küçük akülü aracı var. Oğlumla birlikte
gezebilmek için bu aracı yaptım" dedi. Aracın saatte 60 kilometre hız yaptığını söyleyen Ilgın,
"Araç çok güçlü ve çıkamayacağı yer yok. Ben bu aracı 6 aylık süre içinde yaptım. Yolda
kalan bir otomobili rahatlıkla çekebilecek bir güçte. Direksiyon kutusunu da başka bir
otomobilden sökerek koydum. Arkadan çekişli olan aracım benzinli ve 1 litre benzin ile 10
kilometre yol yapıyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12672.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Gümülcine Başkonsolosu’ndan Erciyes
Üniversitesine ziyaret
Yunanistan Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Erciyes Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ve Vekili Hasan Yetim’i makamında ziyaret etti.
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Ziyarette, Batı Trakya Türklerinin Türkiye üniversitelerinde öğrenim görebilmeleri amacıyla
yapılabilecek işbirliğinin önemine dikkat çeken Başkonsolos Ali Rıza Akıncı; Türk
kültürünün Yunanistan sınırları içerisinde Batı Trakya Türkleri tarafından canlı bir şekilde
yaşatıldığını ve oradaki Türk vatandaşların eğitim-öğrenimlerinin yine bir Türkiye
üniversitesinde görmelerinin kültürel katkısının büyük olacağını ifade etti. Başkonsolos
Akıncı konuşmasında; “Batı Trakya’daki Türk gençlerin Türkiye’deki üniversitelerde eğitim
almaları gerek kültür birliğinin devam etmesi gerekse buralardaki bilimsel faaliyetlerde görev
almaları açısından önem arz etmektedir. Erciyes Üniversitesi Anadolu’nun ortasında
medeniyetimizin değerlerini taşıyan ve her alanda yetkinliğini ispat etmiş bir üniversitedir.
"Biz istiyoruz ki soydaşlarımız Anadolu'yu tanısınlar, Selçuklu eserleri yanında diğer ortak
kültürel değerlerimizin yaşadığını da görsünler" dedi. Yine Erciyes Üniversitesi ile
yapacağımız iş birliği sayesinde birçok gencimizi manevi değerlerinden kopmadan günümüz
teknolojisiyle öğrenim görmüş olacaktır” dedi. Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve
Vekili Hasan Yetim, başkonsolosun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Böyle
önemli bir amaçla üniversitemize teşrif eden Başkonsolos Ali Rıza Akıncı’ya nazik
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. İşbirliği için yapılacak gerekli alt yapı çalışmasının
ardından bize düşen görev ne ise seve seve yerine getirmeye hazırız. Ayrıca Batı Trakya’da
görev yapan müftülerimizin de üniversite öğrencilerimize konferans vermesini çok arzu
ederiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12673.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Vali Düzgün’den esnaf ziyareti
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, öğle arasında Kazancılar ve Bankalar Caddesi’ndeki esnafları
ziyaret ederek, işleri ve Kayseri hakkında sohbet etti.
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Vali Düzgün’ü işyerlerinde görmekten mutlu olduklarını dile getiren esnaflar, sıkıntılarını,
şikâyetlerini, mağdur oldukları ya da memnun oldukları uygulamaları ilin en yetkili mülki
idare amirine ilk ağızdan iletebilmenin kendilerini de memnun ettiğini söylediler. Esnaflar,
ziyaret sırasında duygularını, “Devletin sıcak, gülen ve anlayışlı yüzünü Kayseri’ye geldiği
günden itibaren sürdüren, her daim halkla iç içe olan, vatandaşların sorunlarıyla yakından
ilgilenen Vali Düzgün’e yapmış olduğu bu ziyaretler için teşekkür ediyoruz ” sözleriyle ifade
ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12674.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Avrupalı Kayserililer Birliği’nden Vali
Düzgün’e ziyaret
Vali Orhan Düzgün, Avrupa’da yaşayan Kayserili vatandaşların birlikteliğini canlı tutmak ve
geliştirmek amacıyla kurulan Avrupalı Kayserililer Birliği Yönetimi’ni kabul etti.
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Vali Düzgün, makamında gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin
önemine dikkati çekerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avrupa Kayserililer
Birliği çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Vali Düzgün, Kayserilileri ilgilendiren
her konuda Valilik olarak destek vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi. Avrupa’nın
değişik kentlerinde yaşayan çok sayıda Kayserilinin iş hayatında önemli başarılara imza
attığını ve bunu memnuniyetle takip ettiğini ifade eden Vali Düzgün, “Avrupalı Kayserililer
Birliği’nin değerli başkanı ve yöneticileri özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Birlik,
Avrupa’nın değişik bölgelerindeki Kayserilileri bir araya getirerek, sosyal ve kültürel açıdan

geleneklerimizin yaşatılmasını sağlıyor. Yurt dışında yaşayan Kayserililerin, düğün, cenaze
ve hastalık gibi durumlarda birbirlerine destek olmasında da sivil toplum kuruluşlarının yeri
tartışılamaz. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarda birbirlerinden haberdar olmalarında dernek
ve vakıfların oluşturduğu iletişim zinciri önemli bir boşluğu dolduruyor ve yurt dışındaki
vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlıyor. Çalışmalarından ve
ziyaretlerinden dolayı Avrupalı Kayserililer Birliği’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Erdoğan Esen de, kendilerini kabul ettiği için
teşekkür ettiği Vali Düzgün’ün desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, bu durumun
kendisi ve diğer yöneticiler açısından önemli bir moral kaynağı olduğunu dile getirdi.
Almanya Köln’de kurdukları birliğin bugüne kadar teşkilatlanmasını sağlamak adına önemli
toplantılar yaptığını ve kuruluş amacına uygun hemşerileri arasında uyumu sağlamaya
çalıştığını kaydeden Esen, şöyle devam etti: "Avrupa Kayserililer Birliği Avrupa’da yaşayan
Kayserili vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve geleneksel yönlerini canlı tutmak, onların
Türkiye ve Kayseri ile olan bağlantılarını desteklemek ve korumak için, Avrupa genelinde bu
amaçla faaliyetlerde bulunan yerel Kayserili hemşeri derneklerimizin birlikte hareket etmesini
sağlayacak ve onlara yön verecek, halk yararına tarafsız bir çizgi izleyecek bir çatı sivil
kuruluşudur." Dernek yöneticileri Mustafa Burç, Şerafettin Şahin, Mehmet Nalbant, İbrahim
Çiftçi, Habibe Korkmaz ve Mustafa Duman’ın da katıldığı ziyarette birliğin çalışmaları
hakkında Vali Düzgün’e bir dosya takdim edilirken, Vali Düzgün de Genel Başkan Erdoğan
Esen’e ziyaret anısına tarihi saat kulesinin kristal maketini hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12675.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Elektrikten 8 milyar TL tasarruf etmek
mümkün
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından '4. Bölge İstişare ve Değerlendirme'
toplantısı düzenlendi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali
Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji 4. Bölge müdürleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'nın tanıtım filmi izletildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, "Bugün bakanlığımızın merkez amirleri, 81 ilin il
müdürleri ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların temsilcileri ve sanayicilerimizin katılımları ile
dokuz bölgede eş zamanlı olarak istişare ve değerlendirme toplantıları düzenleniyor.
Ülkemizin ney elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 35'i elektrik motorlarınca tüketilmektedir.

Dolayısıyla sanayimizde kullanılmakta olan düşük verimli elektrik motorlarının daha yüksek
verimli olanları ile değiştirilmesi enerji verimliliğinin artırılmasında önemli bir rol
oynayacaktır. Hesaplamalara göre hali hazırda sanayide kullanımda olan yaklaşık 15 milyon
verimsiz elektrik motorunun tümünün verimli olanları ile değiştirilmesi ülkemiz için 8 milyar
TL'lik elektrik tasarrufu sağlayacaktır" dedi. Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ise, "Ulusal ve
uluslararası rekabette üstünlük sağlamanın ve sürdürülebilir rekabet alanına erişmenin yolu
verimlilik esası üretim ve çalışma modeline ulaşmaktan geçmektedir. Buda ürettiğiniz ürüne
harcadığınız toplam enerjiden tasarruf edinmesi ile yada aynı enerji ile daha fazla ürün elde
etmekten geçmektedir. Bu konuda yerel tabloya baktığımızda küresel pazarda artan rekabet
oranı ile karşı karşıya kalan ülkemiz toplam enerji verimliliği bakımından gelişmiş ülkelerin 2
kat gerisinde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12676.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Kayseri'de kaza: 2 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Kaza, Kayseri-Malatya Karayolu 11'inci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
M.A. yönetiminde ki 40 NC 432 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TF
256 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 40 NC 432 plakalı otomobil içerisinde bulunan M.A.
ile M.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık
durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12677.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Ahmet Doğan, Talas teşkilatıyla buluştu
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Y. Doç. Dr. Ahmet Doğan teşkilatla ilk buluşmasını
Talas’ta gerçekleştirdi. Talas Belediye Başkanı H. Mustafa Palancıoğlu, Talas İlçe Başkanı
Ragıp Dost ve bazı il başkan yardımcılarının katıldığı toplantı oldukça samimi ve neşeli geçti.
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İl Başkanlığının görevlendirmesiyle diğer adaylar Kemal Tekden ve Avşar Aslan ile birlikte
AK Parti Talas İlçe Teşkilatının yönetim kurulu toplantısına konuk olan Doğan, aslen
Reşadiyeli yani Talaslı olduğunu hatırlatarak “Nasip olur milletvekili seçilirsek Talas için de
büyük gayret göstereceğiz” dedi. Kendisinin üniversite döneminde klasik çizgiye sığmayan
farklı bir akademisyen olduğunun altını çizen Doğan “Öğrencilerimle diyaloğum çok iyidir.
Akademik konularda da, Kayseri’nin sorunları konusunda da araştırmalarım var. Şimdi teorik
bilgilerimi pratiğe dökme, hizmet etme zamanı” diye konuştu. Doğan, 7 Haziran seçimlerinin
tarihi önemi olduğunu, hem İslam coğrafyasının hem diğer ülkelerin sonuçları merakla
beklediğini, güzel bir sonuç alındığı takdirde Türkiye’nin etrafındaki tüm engel ve bariyerleri
yıkarak gerçek benliğine kavuşacağını belirtti. Bu yüzden rehavet kapılmadan iki aylık
süreçte çok çalışmak gerektiğini söyleyen Ahmet Doğan “Hep birlikte el ele vererek çok
verimli bir dönem geçireceğimize inanıyorum” dedi. İlçe Başkanı Dost ve Belediye Başkanı
Palancıoğlu’nun açılış konuşmalarını yaptıkları tanışma programında diğer adaylar Kemal
Tekden ve Avşar Aslan da partililere hitap ederek birlik-beraberlik mesajları verdiler.
Konuşmaların ardından bazı ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer söz alarak temennilerini
dile getirdiler. Toplantıda, umreye gidecek olan dört yönetim kurulu üyesine ise “hayırlı
yolculuklar” temennisinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12678.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Çalış, ilk ziyaretini Hacılar'a yaptı
Ak Parti Kayseri'den 5. sıra Milletvekili adayı olan Doç. Dr. Havva Talay Çalış seçim
ziyaretlerine Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'yi ziyaret ederek start verdi.
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Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'yi makamında ziyaret eden Milletvekili Adayı Çalış'a,
İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Akkadın Sağlamtaş,
İl ve İlçe Kadın Kolları üyeleri katıldı.Ziyarette konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay
İlkentapar, ziyarete ilk olarak Hacılar ilçesinden başladıklarını belirterek, bu süreçte Başkan
Ekici'den destek beklediklerini söyledi. Aday adaylığı sürecinin güzel bir atmosferde
sürdüğünü belirten Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, adaylığı kesinleşen Doç. Dr.
Havva Talay Çalış'a başarılar diledi. Başkan Ekici, "Seçimlerde hep beraber çalışarak dokuz
sıfır kazanacağız. 7 Haziran seçimleri hakikaten çok önemli, inşallah 400 vekili alarak
anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlayacağız. Bu vesile ile Kadın Kollarına çok iş düşüyor.
Biliyorsunuz bizim asıl gücümüz kadın kollarıdır. Sizlerin desteğini her zaman gördük,
bundan sonra da inşallah hem ilçe, hem il Kadın Kolları ve belediye meclis üyeleri olarak
görmeye devam edeceğiz. Havva hanıma da başarılar diliyorum. Şimdiden hayırlı mübarek
olsun." dedi.Ak Parti 25. Dönem 5. sıra Milletvekili adayı Doç. Dr. Havva Talay Çalış'da,
Başkan Ekici ve ekibinin her türlü fedakarlık göstererek hizmet ettiklerini bildiklerini, bu

seçim sürecinde de omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Seçimlerin ardından
da Kayseri'nin ve Hacılar'ın da en ücra köşesine kadar ulaşarak halkımıza hizmet etmeye
çalışacağız şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından Kadın Kolları üyeleri, Milletvekili Adayı
Çalış ve Başkan Ekici ile hatıra fotoğrafı çekindiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12679.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Gilaboru yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 38
kişi sertifikasını aldı
Akkışla Kaymakamlığı Proje Ofisi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) işbirliğiyle,
çiftçilere Gilaburu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında verilen kursu başarı ile tamamlayan 38
kişiye sertifikaları verildi.
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Akkışla Kaymakamlığı ile ORAN tarafından ortaklaşa verilen kursun son gününde,
katılımcılara uygulamalı eğitim verildi. Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu tarafından
verilen uygulamalı eğitimde çiftçilere başta çelikle gilaburu bitkisi üretimi olmak üzere
gilaburu bitkisinin dikimi, budanması ve bakımı hakkında eğitim verildi. Yapılan uygulamalı
eğitimin sonrasında kursu başarı ile tamamlayan çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi.
Atatürk İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleşen sertifika törenine Akkışla Kaymakamı
Cevat Gün, Jandarma Komutanı Ahmet Kutlutürk, Yrd. Doç. Dr.İsmail Hakkı Kalyoncu, Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) Teknik Danışmanı Erdinç Çanakçı ve Daire Amirleri ile
çiftçiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan
törende konuşan Kaymakam Cevat Gün, "İnsanlar, geçim kaygısıyla yaşadıkları çevreyi
bırakıp iş bulabilecekleri, geçimlerini sağlayabilecekleri yerlere göç etmektedirler. Bu göçü
önlemek, ancak göç veren yerleşim birimlerinin sahip oldukları ekonomik katma değeri olan
potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesiyle mümkündür. Bu potansiyel kimi yerlerde
turizm, kimi yerlerde sanayi, kimi yerlerde de ilçemizde olduğu gibi tarım ve hayvancılık
alanlarında olarak ortaya çıkmaktadır. Mucize bitki olarak da tanımlanabilecek gilaburu da
ilçemizin ekonomik katma değeri yüksek ancak değeri anlaşılamamış tarımsal potansiyelini
oluşturmaktadır" dedi. Kaymakam Gün, "Doğrusu ben de bu ilçe de göreve başlayıncaya dek
gilaburu diye bir bitkinin varlığından ülkemizde yaşayan birçok insan gibi habersizdim.
Ancak hakkında yapılan bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu sağlık alanında birçok
hastalığın tedavisindeki etkileri ki gilaburunun böbrek rahatsızlıklarından kansere, kalp
rahatsızlıklarından yüksek tansiyona, kadın hastalıklarından romatizmaya kadar birçok
hastalığın tedavisine yardımcı olduğunu biliyoruz. Diğer yandan geleneksel tarım ürünlerine
göre çok daha yüksek ekonomik getirisinin olması bu bitkinin hem ilçemiz hem de ülkemiz
için üzerinde önemle durulması gerektiğini anlamamıza vesile oldu" ifadesinde bulunarak şu
şekilde konuştu: "Toprak özellikleri ve iklim şartları bakımından kaliteli gilaburu üretimine

en uygun bölge Akkışla ve çevresidir. İlçemizdeki yaklaşık yüz bin dekar tarım arazisinin 25
bin dekarı sulanabilir yani gilaburu üretimine elverişli tarım arazisidir. Halihazırda
ilçemizdeki sulanabilir tarım arazilerinde yonca ve şekerpancarı tarımı yapılmaktadır.
Yaptığımız araştırmalar gilaburunun yıllık getirisinin yani kazancının şekerpancarının 9 katı,
yoncanın ise 5 katı olduğunu göstermektedir. Yani bir çiftçimiz tarlasına şekerpancarı ekmek
yerine gilaburu dikerse 9 kat daha fazla gelir elde edecek. Kabul edersiniz ki bu veriler
ortadayken eğer bir çiftçi hobi olarak tarım yapmıyorsa gilaburu yerine şekerpancarı ya da
diğer tarım ürünlerinin üretimine devam etmesi pek de anlamlı ve ekonomik bir tutum
olmayacaktır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde ilçemizin tarımsal ürün deseninin gilaburu
lehine değiştirilmesinin, gilaburu üretiminin yaygınlaştırılmasının, bir başka ifadeyle
gilaburunun tarla ve bahçelerde sadece sınır bitkisi olarak değil kapama bahçelerde gelir elde
etmek için üretilmesinin çiftçilerimizin ve dolayısıyla ilçemizin ekonomisine çok önemli
katkılar yapacağı düşünülmüş ve kaymakamlığımızca birbirini tamamlayan iki proje
hazırlanmıştır. Bunlardan biri bugün sertifikalarını dağıtacağımız Gilaburu yetiştiriciliği kursu
diğeriyse ilçe tarım müdürlüğümüzün çabalarıyla oluşturduğumuz gilaburu uygulama bahçesi
projesidir. Her iki projemizin de amacı çiftçilerimizi gilaburu üretimine teşvik ve ikna
etmektir. İnanıyorum ki bu projelerin başarıya ulaşması halinde hem gilaburu bitkisi ülke
ekonomisine kazandırılacak hem de tarımsal ve ekonomik anlamda ilçemizde yaşanacak olan
dönüşüm ilçemizin makus talihi olan ve ekonomik sebeplere dayanan göçün önlenmesine
katkı sağlayacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken gilaburu konusunda çok değerli
çalışmaları olan ve kurs boyunca sizlere seminer veren değerli hocam İsmail Hakkı
Kalyoncu'ya, projelerimizin hazırlanmasında çaba gösteren emek sarf eden İlçe Tarım
Müdürümüz Mustafa Tokdemir ve Kaymakamlık proje ofisi sorumlusu Mehmet Çoker'e
teşekkür ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12680.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Şehit polisler için mevlit okundu
Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın 170. kuruluşu yıldönümü etkinlkileri kapsamında, şehit polisler
için mevlit okutuldu.

09 Nisan 2015 Perşembe 17:39

İkindi namazı öncesinde Hunat Camii'nde okutulan mevlite, İl Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu
öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Mevlitte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Mevlitin ardından vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi. Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü'de
Polis Haftası ünasebetiyle Develi Çarşı Camiinde mevlit okuttu.

Mevlidi şerife Develi İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert, olis memurları, vatandaşlar katıldı.?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12681.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Çanakkale brifingi Kongre Merkezi'nde yapıldı
Personel moral ve motivasyon çalışmaları kapsamında düzenli olarak personelini bir araya
getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş., Nisan ayı toplantısını Kadir
Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonunda gerçekleştirdi.

09 Nisan 2015 Perşembe 17:41

Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel ve Büyükşehir Belediyesi Spor Şube
Müdürü Mehmet Sönmez'in konuşmalarıyla başlayan toplantı daha sonra personele verilen
teşekkür belgeleri ile devam etti. Toplantının ardından ise Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü
Okutman Ahmet Nedim Kilci tarafından Çanakkale Zaferi'nin 100.yılı münasebetiyle Spor
Etkinlikleri A.Ş. personeline brifing verildi. Brifing sonunda Ahmet Nedim Kilci'ye Spor
Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12682.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Vali düzgün, siyasi parti il başkanları ile bir
araya geldi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün başkanlığında siyasi parti il başkanlarının da katıldığı Seçim
Güvenliği Toplantısı yapıldı.

09 Nisan 2015 Perşembe 17:44

Valilik Toplantı Salonu’nda, Milletvekili Genel Seçimleri’nin huzur ve güven içerisinde
yapılabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Vali Düzgün’ün yanı sıra Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Vali Yardımcıları Erdoğan
Aygenç, Mehmet Emin Avcı ve Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl

Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ve seçime girecek siyasi partilerin il başkanları katıldı.
Vali Düzgün, toplantıda yaptığı konuşmada, 7 Haziran tarihinde yapılacak 25. Dönem
Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin sürecin 10 Mart’ta başladığını hatırlatarak, bugüne
kadar Kayseri’de seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapıldığını, 7 Haziran seçimlerinde de
bunun böyle olacağına inandığını belirtti. Valilik olarak, seçim öncesi, seçim sırası ve seçim
sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma
teşkilatı ile toplantı yaptığını ve Seçim Harekât Merkezi’nin de çalışmalarını sürdürdüğünü
anlatan Vali Düzgün, bu kez de görüş ve önerilerin alınması amacıyla siyasi parti il başkanları
ile bir araya geldiklerini ifade etti. Siyasi parti temsilcilerinin görüşlerinin aynı ortamda
alınması ve Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarının hatırlatılmasının Kayseri’deki seçim
güvenliğine katkı sağlayacağını kaydeden Vali Düzgün, ilgili kanunlar çerçevesinde tüm
siyasi partilerin talep ve önerilerinin dikkate alınacağını dile getirerek, seçime girecek
partilere başarılar diledi. Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Mahir Kenanoğlu’nun
ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim propagandalarında
uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunum yaptığı toplantıda Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik ve siyasi parti il başkanları da söz alarak, üzerlerine düşen görevleri
eksiksiz yerine getireceklerini belirttiler. Siyasi parti il başkanlarının birbirlerine başarılar
dilediği toplantı da karşılıklı olarak “Centilmenlik” içerisinde hareket edileceği de vurgulandı.
Toplantıya Kayseri’de aday gösteren siyasi partilerden AK Parti, CHP, MHP, HDP, Anadolu
Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Merkez Partisi, Saadet
Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi temsilcileri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12683.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Kalem Sohbetlerinde Süleyman sağlam işlendi
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Kalem Sohbetleri’nde Yazar
Süleyman Sağlam konuşuldu.

10 Nisan 2015 Cuma 11:37

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Kalem Sohbetleri’nde Yazar
Süleyman Sağlam konuşuldu. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından Yoğunburç
Kültür Evi’nde düzenlenen ‘Kalem Sohbetleri’ programında Yazar Süleyman Sağlam
konuşuldu. Selim Tunçbilek yönetimindeki programda Prof. Dr. Atabey Kılıç, Muhsin İlyas
Subaşı ve Faruk Yaman; katılımcılara Yazar Süleyman Sağlam’ın hayatı hakkında bilgiler
vererek anılarını anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12684.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

3 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Kayseri’de 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

10 Nisan 2015 Cuma 11:44

Kayseri’de 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye
göre Kocasinan Mevlana Mahallesi Murat Ali Efendi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı
binanın 2. katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve
sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de
yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina sakinleri
çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Can kaybının olmadığı yangın sonrası binada maddi hasar
meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12685.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Pedallar polis haftası için çevrildi
Kayseri’de bisikletçiler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 170. yılı etkinlikleri
çerçevesinde bisiklet turu düzenledi.

10 Nisan 2015 Cuma 11:46

Kayseri’de bisikletçiler, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 170. yılı etkinlikleri
çerçevesinde bisiklet turu düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan bisikletçiler, Türk
Polis Teşkilatı’nın 170. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bisikletleriyle şehir turu attı. Perşembe
Akşamları Bisikletçileri kurucularından Türker Ergen düzenledikleri program hakkında bilgi
vererek, “Bu akşam toplanmamızın sebebi Polis Teşkilatımızın 170. kuruluş yılını kutluyoruz.
Yarın polis haftası etkinlikleri var. Biz Perşembe Akşamı Bisikletçileri olduğumuz için bu
akşam kutluyoruz o etkinliği. Burada Perşembe Akşamları Bisikletçileri, Argus Bisiklet
Grubu, Kayseri Yıl Grubu ve Engelsiz Pedal Grubu var. Güzel bir etkinlik yapacağız, bütün
arkadaşlarımız bu etkinlik için toplandı. Cumhuriyet Meydanı’ndan startı vereceğiz, ufak bir
şehir turu atacağız ve Emniyet Müdürlüğü’nde turumuzu bitireceğiz” ifadelerini kullandı
Bisikletçiler, Cumhuriyet Meydanı, Seyid Burhaneddin Bulvarı, Nuhnaci Yazgan Caddesi,

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kızılırmak Caddesi, Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı, Sivas
Caddesi, İstasyon Caddesi, Erkilet Bulvarı’nın ardından İl Emniyet Müdürlüğü önünde
turlarını bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12686.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

İstifa etmemi gerektiren bir durum söz konusu
değildir
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Ahmet Doğan, adaylığı ile ilgili olarak yapılan itiraz
hakkında açıklama yaptı.

10 Nisan 2015 Cuma 11:52
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Ahmet Doğan, adaylığı ile ilgili olarak yapılan itiraz
hakkında açıklama yaptı. Ahmet Doğan yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yerel bir gazetede milletvekilliği adaylığımla ilgili çıkan haberdeki itiraz hukuki dayanaktan
yoksundur. Şöyle ki; denetim kayyımlığı yaptığım şirket tamamen özel bir aile şirketi olup,
hiçbir kamu bağlantısı olmadığından milletvekilliği adaylığı için istifa etmemi gerektiren bir
durum söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12687.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü 2 yaralı
Kayseri’de otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi
öldü, 2 kişi de yaralandı.

10 Nisan 2015 Cuma 11:58

Kayseri’de otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi
öldü, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya Karayolu Mimar Sinan
Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, 01 AJE 46 plakalı otomobil,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kaza
sonrası üniversite öğrencileri olduğu öğrenilen Uğur K. (22), Oğuz D., Sibel A. ve Cankat A.
(21) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uğur K. ile Cankat A. Eğitim ve

Araştırma Hastanesi’ne, Oğuz D. ile Sibel A. da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne
kaldırılarak tedavi altına alındı. Adana Çukurova Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen
Sibel A. ve Cankat A. tedavi gördükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunduğu
öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna
kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12688.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Önceliğim gençlik
TBMM’de eğitim alanında aktif görev almayı istediğini dile getiren AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Ahmet Doğan “Gençlik meselesi benim öncelikli konularımdan birisi
olacak” dedi.

10 Nisan 2015 Cuma 11:54

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Yar. Doç. Dr. Ahmet Doğan TBMM'de eğitim alanında
aktif görev almayı istediğini dile getirdi. Eğitim sisteminin içinden geldiğini hatırlatan Doğan:
“Üniversite öğrencilerinin maddi ve manevi boşluklarını biliyoruz. Özelikle manevi alanda bir
boşluk içerisindeler. Aslında büyük bir varlık içinde yaşıyoruz bunun manevi tarafının eksik
olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin 2023 hedefine giderken gençlerin bu süreçte büyük rol
oynayacağını düşünüyorum. Onların hem maddi hem manevi eğitsel, kültürel olarak dolu dolu
yetişmesi için projeler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden gençlik meselesi de
benim öncelikli konularımdan birisi olacak" ifadelerini kullandı. “Partinin yapacakları
misyonuma uygun” Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisine böyle bir görev verdiğini ve
mecliste yer almasını istediğini belirten Doğan: “Dolayısıyla aday adayı olduk, sağ olsun
kendisi de teveccüh gösterdi, ikinci sıra AK Parti Kayseri milletvekili adayı olduk. Karar ilan
edildikten sonra Kayseri'deki tüm adaylarla toplantı yapıp çalışmalara başladık. İnşallah
önümüzde güzel aktif bir seçim dönemi geçireceğiz. Kayseri ve Türkiye ile ilgili AK Parti'nin
yaptıkları, yapacakları ve benim de misyonuma uygun olan görevleri konuştuk" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12689.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Ali Dağı'nda arama çalışması başlatıldı
Kayseri'de bir süredir kendisinden haber alınamayan ve otomobili Ali Dağı'nda bulunan şahsı
arama çalışması başlatıldı.

10 Nisan 2015 Cuma 12:14
Kayseri'de bir süredir kendisinden haber alınamayan ve otomobili Ali Dağı'nda bulunan şahsı
arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de yaşayan Ahmet Ütük'den (29) bir
süredir haber alamayan ailesi, Ütük'ün zaman zaman gittiği Ali Dağı'nda otomobilini bulunca
polis ekiplerine haber verdi. Otomobilin bulunduğu yere gelen polis ekipleri, yaptıkları
incelemenin ardından durumu jandarma ve AFAD'a haber verdi. İhbarın ardından dağa çıkan
AFAD ekipleri ile jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yaklaşık 7 saattir süren arama
çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12690.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi
gözaltına alındı
Kayseri’de DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı.

10 Nisan 2015 Cuma 14:24

Kayseri’de DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele ekipleri tarafından G.H.’nin evinde yapılan
aramada, yasak yayınların bulunduğu ve G.H.’nin DHKP-C üyesi olduğu için gözaltına
alındığı bildirildi. Gözaltına alınan G.H., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından mahkemeye
sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12691.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Ali Dağı'nda kaybolan şahıs bulundu
Kayseri'de dün Ali Dağı'nda kaybolan şahıs, yapılan arama çalışmasının ardından bulundu.

10 Nisan 2015 Cuma 14:30

Kayseri'de dün Ali Dağı'nda kaybolan şahıs, yapılan arama çalışmasının ardından bulundu.
Kayseri'de dün meydana gelen olayda, kendisinden haber alınamayan Ahmet Ütük'ün(29)
ailesi Ali Dağı'nda Ütük'ün otomobilini bulmuş ve polis haber vermişti. Polis ekiplerinin
ihbarı üzerine dağa AKUT, Jandarma ve AFAD ekipleri gelerek arama çalışması başlamıştı.
Jandarmanın arama köpeklerinin de katıldığı çalışma neticesinde kaybolan Ütük, yaklaşık 9
saatlik aramanın ardından AKUT ekipleri tarafından bulundu. Ütük'ün gelen ambulans ile
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındığı ve sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12692.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Park ve bahçeler 'bisikletli' polislere emanet
edilecek
Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan bisikletli polis ekipleri, park ve
bahçelerde görev yapacak.

10 Nisan 2015 Cuma 14:32

Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan bisikletli polis ekipleri, park ve
bahçelerde görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 15 kişilik bisikletli polis
ekipleri, yaz mevsiminde park ve bahçelerde görev yapacak. Bisiklet Federasyonu Kayseri
Temsilcileri tarafından düzenlenen kurslar ile eğitim alan polisler, bisikletleri ile beraber
tanıtıldı. Polis Teşkilatı'nın 170'inci kuruluş yıl dönümünde Polis Evi'nde düzenlenen kokteyl
öncesinde bisikletli polis ekiplerini tanıtan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular,
"Kayserimizin daha huzurlu ve güvenli olması için elimizden gelen bütün imkanları
kullanıyoruz. Kayserimiz huzurlu bir şehrimizdir. Sıralamaya koyarsak Türkiye’de 68’inci

huzurlu şehirdir. Biz bunu daha yükseklere çıkaracağız. Bahar ve yaz mevsiminin gelmesi ile
beraber vatandaşlarımız park alanlarını daha da tercih ediyorlar. Daha önce ATV araçlarımız
vardı. Bunlar gürültülü oldukları için bunların yerine daha sessiz daha güvenli ve hızlı
bisikletli polislerimizi ve seri olarak da motosikletli polislerimizi görevlendireceğiz.
Maksadımız Kayserimize daha iyi hizmet etmektir. Daha güvenli bir Kayseri’yi hep beraber
inşa etmektir. Şuanda 15 adet bisikletli polisimiz var. Bunu bir deneme süresi olarak
alabiliriz. Eğer başarılı olursak bunu arttırmamız mümkündür" ifadelerini kullandı. Kayseri
Valisi Orhan Düzgün ise, "Park ve bahçelerde, gerektiğinde başka alanlarda da
vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bisikletli devriye ekiplerimiz görev yapacak.
Vatandaşlarımız baharın gelişi ile beraber parklara yoğun bir talep oluyor. Arkadaşlarımız
Bisiklet Federasyonu’nun temsilcileri tarafından bisiklet kullanımı ile ilgili bir kurs aldılar.
Kendilerine başarılı görevler diliyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12693.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

2 defineci göçük altında hayatını kaybetti
Kayseri'de define arayan 4 kişiden 2'si, meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını
kaybetti.
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Kayseri'de define arayan 4 kişiden 2'si, meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını
kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi Keçilik mevkiinde
4 kişinin define aradığı öğrenildi. Yoğun yağış altında yapılan define kazısında gece saat
02:30 sıralarında göçük meydana geldiği, 39 yaşındaki Yıldırım B. ile 33 yaşındaki Ömer
Ç.'nin göçük altında kaldığı bildirildi. Gözcülük yapan diğer iki kişinin göçük sonrasında
jandarma ve 112 ekiplerine haber verdiği ve kurtarma çalışmaları yapıldığı kaydedildi.
Kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat kadar süren çalışmaları sonrasında Yıldırım B. ile
Ömer Ç.'nin cansız bedenine ulaşıldığı, konuyla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12694.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

"Kayseri'yi daha güvenli bir şehir yapacağız"
Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 170'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
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Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 170'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 170'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile
kutlanıyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Çelenk töreninin ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Etkinlik daha sonra Polis Evi'nde düzenlenen kokteyl ile devam etti. Kokteyle, Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, emniyet müdür yardımcıları ve
davetliler katıldı.
Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, "Türk Polis Teşkilatı
dünyada rakipleri arasında en iyi durumda olan teşkilatlardan birisidir. Bunu teçhizat olarak
da alabiliriz, aydınlatma olayları olarak da alabiliriz. Bugün mala karşı ve şahsa karşı olan
suçları aydınlatmada Avrupa'da 2-3 kat daha ileri seviyedeyiz. Kayseri bazında da ilimiz
68'inci güvenli ildir. Biz bunu daha da ileriye çekeceğiz. Bu konuda iddialıyız. Kayseri'yi
daha güvenli bir şehir yapacağız. Kayseri'mize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Kokteyle katılan Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, "Her geçen gün gelişen teknolojiye, artan
imkanlara rağmen hem suçlularda hem de suçlular ile mücadelede teknikler hızla gelişiyor.
Emniyet teşkilatımızda başta siber suçlar olmak üzere suç çeşitlerine göre kendilerini
yenilemek ve geliştirmek üzere gayret gösteriyorlar" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12695.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Kayserisporlu futbolcular, öğrencilerin
sorularını yanıtladı
Kayserispor'un iki önemli futbolcusu İbrahim Dağaşan ve Okay Yokuşlu 75. Yıl Cumhuriyet
Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.
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Kayserispor'un iki önemli futbolcusu İbrahim Dağaşan ve Okay Yokuşlu 75. Yıl Cumhuriyet
Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi konferans salonunda düzenlenen
söyleşiye Kayserisporlu İbrahim Dağaşan ve Okay Yokuşlu katıldı. Dağaşan ve Yokuşlu
öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı. Kayserispor'un oyuncusu Okay Yokuşlu
Fenerbahçe kafilesinin otobüsüne yapılan saldırı ile ilgili olarak, "Bu saldırı hiç hoş değildi.
Süper Lig'de 1 hafta ligler ertelendi. Bana göre uzun bir süre liglerin tatil edilmesi ve
kimsenin futbol oynamaması düşünülebilirdi. Çünkü insan hayatının olduğu yerde hiçbir şey
daha fazla önemli değildir. Sonuçta futbol bir spor ve milyonları peşinden sürükleyen bir spor.
Halkımız çok duygusal olduğu için bunun akabinde kötü ve iyi olaylar yaşanabiliyor.
Otobüsün taşlanması bile çok büyük bir şeyken böyle saldırıların olması kabul edilemez. Bana
göre daha da büyük tepkiler konulabilir" diye konuştu. Yokuşlu, taraftar desteği ile ilgili
soruya ise, "Herkes kendi şehrinin takımını tutsa her şey daha farklı olabilir. İşte Passolig ve
şiddet olayları insanları tribünden uzaklaştırabiliyor. Tribünde ne kadar çok taraftar olursa biz
o kadar mutlu oluruz. Kayserispor’un şu an belirli bir kitlesi var. Her maç bizim yanımızdalar.
Umarım şampiyonluğa her adımda daha fazla taraftarla yaklaşıp kutlarız" şeklinde konuştu.
Öğrencilerin 'hangi takımı tutuyorsunuz?' sorusunu yanıtlayan Yokuşlu, "Benim bütün ailem
Fenerbahçeli" dedi. Kayserispor'un başarılı futbolcusu İbrahim Dağaşan ise Fenerbahçe
otobüsüne yapılan saldırı ile ilgili olarak, "Yaşadığımız çok ahlaksız bir olay. Bu bir spor. Bu
yüzden biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Futbolu spor olarak görmemiz gerekiyor.
Şampiyonluğa yaklaşmış durumdayız. Burada taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Hep
beraber bunun keyfini çıkartalım" ifadelerini kullandı. Dağaşan, Türkiye Kupası ile ilgili
hedeflerinin sorulması üzerine, "Allah nasip ederse haftaya Sivasspor ile kupa maçımız var.
Oradan iyi bir sonuç alarak kupada tur atlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Dağaşan, 'Hangi
takımı tutuyorsunuz?' sorusuna da, "Ben Galatasaraylıyım" cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12696.html
Erişim Tarihi: 10.04.2015

Baharın gelmesine rağmen Erciyes’te kayak
keyfi sürüyor
Bahar mevsiminin gelmesi ve şehir merkezinde ağaçların çiçek açmasına rağmen, son 10 yılın
en bereketli mevsimini yaşayan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor.
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Bahar mevsiminin gelmesi ve şehir merkezinde ağaçların çiçek açmasına rağmen, son 10 yılın
en bereketli mevsimini yaşayan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor. Kayak
öğretmeni Veysel Değirmenci, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak keyfinin halen devam

ettiğini belirterek, "Türkiye'nin ve Kayseri'nin bir çok yerinde baharın gelmesiyle birlikte
havalar ısındı ve ağaçlar çiçek açtı. Ancak buna rağmen son 10 yıl içinde en bereketli
günlerini yaşayan Erciyes Kayak Merkezi'nde son kar yağışları, kayak sezonunun uzamasına
neden oldu. Büyük yatırımlarla Erciyes Kayak Merkezi'ni önemli kayak merkezleri arasına
katan Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmış olduğu mekanik tesisler de sürekli olarak kayak
severlere hizmet ediyor. Kayak severleri bahar mevsiminde kayak keyfini yaşamak için
özellikle
Erciyes
Kayak
Merkezi'ne
bekliyoruz"
diye
konuştu.
(AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12697.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Hiçyılmaz'dan milletvekili adaylarına hayırlı
olsun mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, siyasi partilerin 7
Haziran 2015 genel seçimine katılacak adaylarını açıklaması dolayısıyla hayırlı olsun mesajı
yayımladı.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, siyasi partilerin 7
Haziran 2015 genel seçimine katılacak adaylarını açıklaması dolayısıyla hayırlı olsun mesajı
yayımladı. Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğuna vurgu yapan Başkan Hiçyılmaz,
demokrasinin gereği olan seçimlerin, halkın iradesinin tecelli etmesi anlamına geldiğini
söyledi. Hiçyılmaz, “Siyasi partilerimiz, seçildikleri takdirde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde şehrimizi temsil edecek adaylarını belirlediler. Tüm adaylara başarılar diliyorum”
dedi. Adayların belirlenmesi açısından yaşanan sürecin oldukça yapıcı geçtiğini gördüklerinin
altını çizen Başkan Hiçyılmaz, “Seçim günü olan 7 Haziran tarihine kadar da sürecin huzur
içinde ilerleyeceğine inanıyorum. Seçimden sonra ülke gündemi yeniden ekonomi başta
olmak üzere diğer gelişmelere odaklanacaktır. İş dünyası olarak, siyasi partilerimizden ve
adaylarımızdan beklentimiz; şehrimizin kalkınması için yapılacakların, TBMM’de
konuşulmasının ve icraata yansımasının sağlanmasıdır” diye konuştu. Hiçyılmaz, seçim
sürecinin Kayseri’ye yakışır olgunlukta geçmesini dilediklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12698.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Kayseri Boşnaklar Derneği şehitler için hatıra
ormanı oluşturdu
Kayseri Boşnaklar Derneği tarafından şehitler için hatıra ormanı oluşturularak 300 çam fidanı
toprakla buluşturuldu.
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Kayseri Boşnaklar Derneği tarafından şehitler için hatıra ormanı oluşturularak 300 çam fidanı
toprakla buluşturuldu. Kayseri Boşnaklar Derneği Başkanı Naşit Eslik, Kayseri-Sivas yolu
üzerinde bulunan Lalebeli mevkiinde hatıra ormanı oluşturduklarını belirterek,
"Şehitlerimizin anısına oluşturduğunum hatıra ormanında geçtiğimiz gün yaptığımız etkinlik
ile 300 çam fidanı ektik" dedi. Başkan Eslik, dernek olarak sosyal ve kültürel aktiviteler
düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12699.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Göktaş: Korkuyorum!
Müslümanlar arasındaki iç çekişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kayserili emekli
müftü Mehmet Göktaş bu nedenle yaptığı vaazlarda: “Fitneye sebep olmaktan, tefrikadan,
benim yüzümden gençlerin sağa sola savrulmasından, onların gençliklerini harcamış olmaktan
korkuyorum” dedi.
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Müslümanlar arasındaki iç çekişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kayserili emekli
müftü Mehmet Göktaş bu nedenle yaptığı vaazlarda: “Fitneye sebep olmaktan, tefrikadan,
benim yüzümden gençlerin sağa sola savrulmasından, onların gençliklerini harcamış olmaktan
korkuyorum” dedi. “Hiç susmadım” Kayserili emekli müftü Mehmet Göktaş haftalık
yayınlanan Doğruhaber Gazetesi’nde uyarı niteliğinde dikkat çeken bir yazı yazdı. Yazısında
gençlik yıllarından itibaren İslam adına durmadan konuşup, bir şeyler yapmaya çalıştığını
kaydeden Göktaş, yazısında şunlara yer verdi: “Başta on iki eylül olmak üzere birçok darbe
dönemi geçirdim, hiç birisinde susmadım, hatta sesimi daha da yükselttim. Defalarca

tutuklandım, gözaltına alındım, yargılandım, içeri atıldım. Çocuk gibi övünmek olmasın ama
hiç korkmadım” ifadelerine “Şimdi korkuyorum!” Müftülük yaptığı on yıl içerisinde de
söylenecek ne varsa, söylediğini belirten Göktaş: “Bir salonda konferansa çıkarken samimi
arkadaşlar kapıda kulağıma eğilirler; ‘Hocam, şu anda salonda çok miktarda sivil polis, mit ve
jitem var, kayıt yapıyorlar ona göre’ derlerdi. Ben yine bildiğimi okurdum. İtiraf ediyorum,
şimdi korkuyorum. Zalimlerden, tâğutlardan, militarizmden hiç korkmadım ama şu anda
Müslüman kardeşlerimden korkuyorum. Şimdi de aynı şekilde bir yerlerde konuşmaya
başlamadan önce organize eden kardeşler yine kapıda uyarıyorlar; ‘Hocam, aman dikkatli
olun, sizi dinlemeye gelenler arasında şu meşrepten kardeşler var, şu derneğin temsilcileri var,
filan tarikatın mensupları var, bu arada tarikatlara iyi gözle bakmayan filanlar var, İran
hakkında şöyle düşünenler, Suriye ve Yemen olaylarına şöyle bakanlar var…’ “Medyayı
korkuyla izliyorum” Doğrusunu sorarsanız, korkuyorum. Başıma bir şeyler gelecek diye
değil, fitneye sebep olmaktan, tefrikadan, benim yüzümden gençlerin sağa sola
savrulmasından, onların gençliklerini harcamış olmaktan korkuyorum. Müslümanlar
arasındaki bu iç çekişmelerden en az etkilenenlerden birisi olmama rağmen diğer kardeşler
adına korkuyorum. Medyayı korkuyla izliyorum; Bugün hangi yazarlarımız bir birlerine girdi
acaba, bugün hangi hocalarımız bir birine saldırdı, ülke içinde ve dışında vuku bulan
olaylardan dolayı kim kimi tekfir etti, kimler nerelere savruldu acaba diyerek bakıyorum
medyaya, özellikle köşe yazılarına” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12700.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

“Yalnızca doğruları savunacağız”
AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi’ne katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bu ülkeyi yeni nesillere emin bir şekilde aktarmak için
canla başla çalışacağız” dedi.
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AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi’ne katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bu ülkeyi yeni nesillere emin bir şekilde aktarmak için
canla başla çalışacağız” dedi. Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen
kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut,
AK Parti Kayseri milletvekilleri, Yaşar Karayel, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti
Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan ve partililer katıldı. Kongre öncesinde bir
konuşma yapan Bakan Yıldız, “Büyüyen Türkiye’nin gelişen yapısı içerisinde Kayseri hep
ortalamanın üzerinde olmuştur. Bunu dokusu sağlam insanlarımızla gerçekleştirdik.
Adaylarımızın yanı başındayız. Ayrıca burada seçilecek yeni arkadaşımıza başarılar
diliyorum. Bizler canla başla ülkemi emin bir şekilde yeni nesile bırakmak için koşturacağız.

Bunun ayrısı gayrısı olamaz. Kadını erkeği olamaz. Bugünler ilerleyen dozlarda daha da
devam edecek. Çok fazla yurtdışına gidiyoruz. Bir ülkede çok enteresan bir ahengi orada
tartışma fırsatı bulduk. Orada siyasetin ileri gelenleri dediler ki ‘Gençliğimizde 11 arkadaş
beraberdik’. Şu anda bu 11 kişiden bakanlığa ve önemli görevlere gelenler var. Bizler
birbirimizin hukukunu korudukça. Allah yanımızda olur. Bereketimiz olur. Biz işe
başladığımızda bu işi beceremezsiniz dediler. Bazı arkadaşlarımız tedirgin oldular. Hiçbir
şeyden korkmadık.Tehditlere de aldırış etmedik. Gemişte ulusal bir kanalda konuşmacı olan
birisi, şahsıma dair ‘geleceğin parlak dikkatli ol’ uyarısında bulundu. Bende, ‘Bak dedim
amca mı desem sana sizde şunu iyi bilin. Alışkanlıklarınız sizi son derece yanıltmış olabilir.
Kefenle yola çıktık. Benden size tavsiye dedim, yalnızca doğruyu savunacağız’ ifadesini
kullandım” dedi. AK Parti içerisinde gençlik kollarının önemli bir yapıda olduğunu söyleyen,
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Miletvekili Sadık Yakut,”Teminat ve güven ve siz
gençlersiniz. Başarının kısa yolu yoktur. Emek verilmeden alın teri dökülmeden hedefe
varmak mümkün değildir. Bu gençlik zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek
kadar keskin görebilen bir gençliktir. Türk milletinin evlatları sizlersiniz. Atalarımız
sizlerledir. Yurdumuzun her köşesinde kardeşler sizlerledir. AK gençlik Bosna’da yıkılan
hayallerin takipçisidir” diye konuştu. Kongre öncesinde partililere hitap eden AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de, “Bu memleketler çok başbakanlar gördü.
Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıklarını kimse yapamadı. Bitmiş bir ekonomiyi ayağa
kaldırdı. Dünyanın en iyi ekonomileri haline getirdi. Biz bunlarla hep iftihar ettik. Bu
konularda bizim başımız dik. Belediye başkanlığı döneminde de başımız dik durdu. Ama şunu
da unutmayın, yıllardır 1946 yıllarında daha da kendisini belli eden vesayet rejimi vardı.
Milletin oyuyla başa gelemeyeceğine inananlar farklı yollara kalkıştı. O yılları bende çok
yaşadım. Ecevit’in önüne Harp dairesinin bütçesi geliyordu hemen imzalıyordu. Turgut
Özal’da biliyordu” şeklinde konuştu. Yeni göreve gelecek olan yönetime başarılar dileğini
söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Bizlerin asıl yapmamız
gereken yatırım insan ve gençlere yatırımdır. Çalışmalarımızı hep bu yönde planladık” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de, “Bir avuç insandık bizler öğrencilik
yıllarında. Ama şimdi hepimiz söz sahibi olduk. Birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımıza çok
teşekkür ediyoruz. Hizmetleri asla unutmayacağız. Düşman bizi övmez, o zaman bizler
birbirimizi hep kollayacağız. Bizler böyle salonlarda toplantı yapamazdık. Evlerde toplanıp
dava konuşuyorduk. AK Parti Türkiye’yi şaha kaldırdı” diye konuştu. Şu ana kadar yapılan
gençlik kolları kongreleri hakkında bilgi veren AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Doğan ise, “Bugün 80. kongreyi Kayseri’de yapıyoruz. Bugüne kadar
919 ilçe de kongre gerçekleştirdik. İlçelerde yüzde 72 başkan değişimine gittik. Artık seçim
atmosferine girdik. Gençliğe en önem veren partiyiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12701.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

4 kişi sobadan zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi tedavi altına
alındı.
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 4 kişi tedavi altına
alındı. Edinilen bilgiye göre Kıranardı Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde
ikamet eden 3’ü çocuk 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay erine
çağırılan ambulanslar tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan 4 kişi tedavi
altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12702.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Derneği
(ESDER), Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığını
ziyaret etti.
Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık ve yönetimi, 7
Haziran’da ittifak anlaşması yapan Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’ne hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
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Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık ve yönetimi, 7
Haziran’da ittifak anlaşması yapan Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’ne hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarete, Esder Yönetimi, Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut
Arıkan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Yaşar Bekir Soğman, Saadet Partisi ve BBP Kayseri
Milletvekili Adayı Duran Soyuğur ve partililer katıldı. Saadet Partisi İl Başkanlığında
gerçekleşen ziyarette, kısa bir açıklama yapan Esder Şube Başkanı Kemal Erçalık, ‘’ 7
Haziran seçimlerine birlikte girme kararı alan Saadet Partisi’ne ve Büyük Birlik Partisine
hayırlı olsun demek için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. İnşallah 7 Haziran genel seçimleri

ülkemiz için hayırlara vesile olur. Ben bu vesile ittifakı gerçekleştiren Saadet Partisine ve
Büyük Birlik Partisi’ne de başarılar diliyorum.’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12703.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Avukatlardan Türk Halk Müziği konseri
Kayseri Barosu tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen
programda, baroya bağlı avukatlardan oluşan koro Türk Halk Müziği konseri verdi.
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Kayseri Barosu tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen
programda, baroya bağlı avukatlardan oluşan koro Türk Halk Müziği konseri verdi. Konser
öncesi konuşan Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, yaşanan sıkıntılar ne olursa olsun
avukatlar olarak sevgi dilini ve bu anlamda savunmanın onurunu ayakta tutmak anlamında
topluma türkülerle mesaj vereceklerini söyledi. Konaç, ““Kimi türkülerimiz Bosna’dan bir
mesaj getirir, kimi türkülerimiz Doğu Türkistan’a bir ağıttır, kimi türkülerimiz Yemen’den bir
şehit haberi getirir bize. Dolayısıyla bu türkülerimiz yüzyıllarca, binyıllarca bu topraklarda
yaşar da değerinden hiçbir şey kaybetmez. Türkülerin her birinde ayrı bir mesaj, ayrı bir dert,
ayrı bir sıkıntı vardır. Ama öyle türkülerimiz vardır ki içinde heyecan, umut, sevgiliye
kavuşma, müjdeler vardır. Ama hiçbir türkümüzün içeriğinde yaratana isyan olmamıştır.
Anadolu insanının türkülerinde bile bir iman kokusu vardır. Hamt ediyoruz bu coğrafyada
yaşadığımız için. Dolayısıyla arkadaşlarımız yaklaşık 4 aydır verilen listeler içerisindeki
türküleri hazırladılar. Bu konuyla ilgili olarak da bugün sunumlarını yapacaklar. Bu sunumlar
yapılırken 4 aylık emeğin karşılığında iki bölüm olarak program arz edilecek. İlk bölümde
konu olarak inci bölümde solist olarak sunumlarını gerçekleştirecekler. İçinden geçtiğimiz
sıkıntılar ne olursa olsun biz avukatlar sevgi dilini ve bu anlamda savunmanın onurunu ayakta
tutmak anlamında topluma bugün türkülerle mesaj vereceğiz. Çünkü bizim türkülerimiz sevgi
barındırır, barış barındırır, kardeşlik barındırır” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından
Yrd. Doç. Dr. Faruk Yıldırım şefliğindeki koro, türkülerini salonu dolduranlar için
seslendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12704.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Minik sporcunun kurtardığı şahin Kayseri’de
tedavi ediliyor
Kapadokya’da düzenlenen Uluslararası Kapadokya Kupası ve 4. Kademe Oryantiring
yarışmasında yarışan 9 yaşındaki İsmail Enes Bozkurt'un bulduğu ve bitiş çizgisine kadar
elinde getirdiği yaralı şahinin tedavisi Kayseri'de yapılıyor.
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Kapadokya’da düzenlenen Uluslararası Kapadokya Kupası ve 4. Kademe Oryantiring
yarışmasında yarışan 9 yaşındaki İsmail Enes Bozkurt'un bulduğu ve bitiş çizgisine kadar
elinde getirdiği yaralı şahinin tedavisi Kayseri'de yapılıyor. Türkiye Oryantiring Federasyonu
tarafından düzenlenen Uluslararası Kapadokya Kupası ve 4. Kademe Oryantiring
yarışmalarının son gününde rakiplerine karşı yarışan 9 yaşındaki İsmail Ener Bozkurt, bitiş
çizgisine ulaşmaya çalışırken kayalıkların arasında yaralı bir şahin görmüş ve şahini de alıp
bitiş çizgisine gelmişti. Finiş noktasına kucağındaki yaralı şahin ile gelen minik sporcu,
eşofmanının üstüne sarılı kuşu yarış görevlilerine teslim etmişti. Yarışmanın ardından
centilmenlik ödülü verilen İsmail Enes Bozkurt'un bulduğu yaralı şahin, Kayseri'de tedavi
altına alındı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi Eğitim, Araştırma ve
Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahinin, kanadında kırık olduğu tespit edildi.
Şahin'in tedavisi hakkında bilgiler veren ERÜ Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Atalan, "İlk gün itibariyle yapılan muayenede şahinin kanat
kemiklerinden bir tanesi üst kol kemiğinin hemen dip kısmında tam kırık tespit edildi.
Bunların yanı sıra kuşun genel durumu iyi değildi. Bitkin bir haldeydi biz ilk tespitimizi bu
şekilde yaptık. Ağız bölgesinde bazı lezyonlar vardı. Sonraki günlerde kanat bölgesinde olan
enfeksiyonun giderilmesi ve tedavinin daha etkili olabilmesi için birtakım uygulamalar yaptık.
Şu an itibariyle aradan geçen zamanda enfeksiyonun giderildiğini söyleyebiliriz" ifadelerini
kullandı. Atalan ayrıca, "Ağız bölgesinde yaralar tamamen iyileşmiş durumdadır. Kuşun
iştahı yerine geldi ve yapacağımız tedaviye hazır durumdadır. Kısa süre içerisinde
muhtemelen tedavi seçeneği olarak da kanat ampütasyonu yapmayı düşünüyoruz.
Ampütasyon işlemi gerçekleştikten sonra kuşumuzu belediyede bulunan bir bakım evine
teslim edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12705.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Yılın Sanat Markası Ödülünü Diriliş Ertuğrul
Dizisi Aldı
Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından verilen “4. Türk Patent Ödülleri” töreninde Diriliş
Ertuğrul dizisi “Yılın Sanat Markası” ödülünü aldı.
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Önceki gün Ankara’da düzenlenen törende Diriliş Ertuğrul dizisi adına “Yılın Sanat Markası”
ödülünü dizinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın elinden aldı. TRT 1’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran, yapımcılığını
Tekden Film adına Mehmet Bozdağ ve Kemal Tekden’in üstlendiği Diriliş Ertuğrul dizisine
bir ödül de Türk Patent Enstitüsü’nden (TPE) geldi. TPE, Diriliş Ertuğrul dizisine “Yılın
Sanat Markası” ödülünü verdi. Törende Diriliş Ertuğrul dizisinin ödülünü Cumhurbaşkanı
Erdoğan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’a verirken dizi hakkında ki beğenilerini de ifade
etti. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ise “Yılın Sanat Markası” dalında bir
ödül almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diriliş Ertuğrul dizisinin “Yılın Sanat
Markası” ödülünü aldığı 4. Türk Patent Ödüllerinde ayrıca;
Patent Ligi 1. si Arçelik Anonim Şirketi
Patent Ligi 2. si Ford Otomotiv Sanayi A. Ş.
Patent Ligi 3. sü Turkcell Teknoloji Araş. Gel. A.Ş.
Patent Ligi 4. sü Erdal Can ALKOÇLAR
Patent Ligi 5. si Otokar Otom. Sav. San.A.Ş.
En Fazla Uluslararası Patent Başvurusu Yapan Firma Arçelik Anonim Şirketi
En Fazla Patent Başvurusu Yapan Üniversite İstanbul Üniversitesi
En Fazla Patent Başvurusu Yapan Kadın Buluşçu Gonca Gül METOZADE
En Fazla Marka Başvurusu Yapan Firma BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
En Fazla Uluslararası Marka Başvurusu Yapan Firma World Medicine İlaç San. Tic. A.Ş.
Uluslararası Markalaşmaya En Fazla Yatırım Yapan Türk Hava Yolları
Uluslararası Kamu Markası TİKA
En Fazla Tasarım Başvurusu Yapan Firma Zorluteks Tekstil Tic. San. A.Ş.
En Fazla Uluslararası Tasarım Başvurusu yapan Firma Vestel Beyaz Eşya San. Tic. A.Ş
Ülkemizde En Fazla Coğrafi İşaret Tescili Yapan Şehir Kayseri
Marka Şehir Gaziantep
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12706.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

