KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
07.10.2013–13.10.2013
Suriyeli Muhammet’e Protez El Ve Ayak Takıldı
Suriye’deki iç savaşta mayın patlaması sonucunda sol elini ve sol bacağını kaybeden 31
yaşındaki Muhammet Erbaa’ya Kayseri’de protez takıldı.2 yıldan bu yana sakat kalarak
MAZLUMDER’in katkıları ile el ve ayakları takılarak Suriye’ye...
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Suriye’deki iç savaşta mayın patlaması sonucunda sol elini ve sol bacağını kaybeden 31
yaşındaki Muhammet Erbaa’ya Kayseri’de protez takıldı.2 yıldan bu yana sakat kalarak
MAZLUMDER’in katkıları ile el ve ayakları takılarak Suriye’ye gönderilen Suriyelilerin
sayısı 11’i geçti.Son olarak 10 gün önce Suriye’nin Đdlip şehrinden Suriye Türkmen Cephesi
vasıtası ile Kayseri’ye gönderilen 31 yaşındaki Muhammet Erbaa MAZLUMDER Kayseri
Şubesi tarafından misafir edildi. Mayın patlaması sonunda diz üstünden kopan sol bacağına
protez ayak ve bilekten kopan sol eline protez el takıldı. 10 gün boyunca Melikgazi Sağlık
Vakfı’nın desteği ile aynı vakfın misafirhanesinde annesi Hatice Erbaa ile birlikte misafir
edilen Muhammet Erbaa el ve ayaklarına kavuşma sevinci ile MAZLUMDER Kayseri şubesi
yetkilileri tarafından Suriye’ye gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3312.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kayseri’de 10 Ayda 100 Kişi Trafik Kazasında
Öldü
Kayseri’de 10 aylık süre içinde trafik kazalarında 100 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Đl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayseri’de 1 Ocak tarihinden itibaren meydana gelen trafik
kazalarında 100 kişinin hayatını kaybetmesine twitter...

07 Ekim 2013 Pazartesi 10:21

Kayseri’de 10 aylık süre içinde trafik kazalarında 100 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayseri’de 1 Ocak tarihinden itibaren meydana gelen
trafik kazalarında 100 kişinin hayatını kaybetmesine twitter hesabından isyan etti ve, “Daha
kaç kişi ölecek? Ne olur biraz dikta” diye yazdı.
Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın Kurban Bayramı tatili öncesinde bu bilgiyi twitter
hesabından paylaşması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3313.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Şekercilerden Vatandaşlara Bayram Fırsatçısı
Uyarısı
Kayseri’de 30 yıldır bayram şekeri satan Hamdi Çarşıbaşı bayram hareketliliğinin başladığını
belirterek, “Şeker alacak olan vatandaşlarımız, şekerin ambalajına dikkat etsin. Merdiven altı
satıcılara itibar etmesin” uyarısında...
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Kayseri’de 30 yıldır bayram şekeri satan Hamdi Çarşıbaşı bayram hareketliliğinin başladığını
belirterek, “Şeker alacak olan vatandaşlarımız, şekerin ambalajına dikkat etsin. Merdiven altı
satıcılara itibar etmesin” uyarısında bulundu.
Hamdi Çarşıbaşı, “Kurban Bayramı’nın son haftasına girmiş bulunmaktayız. Kayseri esnafı
olarak bayram hazırlıklarını yoğun tempolu bir şekilde yaptık ve vatandaşların hizmetine
sunduk. Vatandaşlarımız son haftaya girilmesi dolayısıyla yavaş yavaş bayram hazırlıklarına
başladı” dedi.
“Bayram yaklaştıkça vatandaşlar daha fazla gelmeye başladı ve alışverişler biraz daha
hızlandı” diyen Çarşıbaşı, “Ancak henüz tam manasıyla yoğunluk olmasa da, özellikle son
birkaç gün kala yoğunluk olacağını tahmin ediyoruz. Halkımız Ramazan Bayramı’ndan yeni
çıktığı için ellerinde geçen bayramdan kalan bazı şekerler var ve onlara takviye alıyorlar.
Seyahate gidecek olanlar eşine, dostuna hediyelik olarak alıyor. Bu şekilde bizim de
hazırlıklarımız devam ediyor” ifadesinde bulundu.
Şeker alan vatandaşlara uyarılarda bulunan Çarşıbaşı, “Vatandaşlar şeker alırken ilk önce
aldığı firmanın dürüst, güvenilir ve geçmişi olmasına dikkat etmeli. Özellikle işi şeker olan
şekercilerden, şeker ve lokum almalarını öneriyoruz. Biz 365 gün şekerci olduğumuz için,
firma ya da şekerci olarak malullerimize dikkat ediyoruz. Şeker alırken özellikle ambalajına
dikkat edilmeli. Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihine bakılmalı. Kağıtlarının deforme
olmaması ve renginin atmamış olması gerekiyor. Ayrıca çikolatayı açtıklarında renginin doğal
olmasına dikkat etmeliler. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir diğer hususta
merdiven altı satıcılar. Çünkü bunlar bayramlar yaklaştığında, 2-3 günlük şekerci olarak
piyasaya çıkmaktadırlar. Bu yüzden o esnafı bir daha karşılarında muhatap olarak
bulamayacaklar. Şekerlerin fiyatlarından ziyade kalitesine dikkat edilmeli. Ellerinde kalan

malları piyasaya sürüp halka satıyorlar. Fiyatları 1-2 lira piyasa değerinin altında tutarak
müşteri çekmeye çalışıyorlar. Ama buradaki olay sağlık konusunda tehlike arz ediyor.
Sağlıksız ürünleri piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Gerçi eskisi gibi değil artık. Belediye ve
sağlık müdürlüğü bu konuya çok dikkat ediyor. Ancak yine de eskisi gibi kalmasa da,
vatandaşlarımızın bu hususa dikkat etmelerini istiyoruz. Ramazan bayramı ile Kurban
Bayramı arasındaki geçiş sürecinde bir fiyat farkı olmadı. Fiyatlar aşağı yukarı aynı ve aynı
seviyede devam ediyor. Ortalama olarak 5 TL ile 30 TL arasında değişiyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3314.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Camilerdeki ‘berlin’ Duvarları Yıkıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan uygulama ile camilerin
duvarlarının yıkıldığını ve halk ile bütünleşmenin sağlandığını bildirdi.Camiler ve Din
Görevlileri Haftası" münasebeti ile yaptığı açıklamada, oluşturulan...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan uygulama ile camilerin
duvarlarının yıkıldığını ve halk ile bütünleşmenin sağlandığını bildirdi.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebeti ile yaptığı açıklamada, oluşturulan ekipler ile
ilçe sınırları içerisinde yer alan bütün camilerin düzenli olarak temizlendiğini söyledi.
Melikgazi Belediyesi Temizlik Đşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren cami temizleme
ekibi, ilçedeki camilerinde çok yönlü temizlik çalışması yaptığını hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, camilerin sadece iç mekân temizliğinin yapılmadığını aynı zamanda dış mekan,
çevre ve bahçe bakım ve temizliklerinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Öncelikle göreve geldiği ilk günlerde yeni bir uygulama yaparak cami duvarlarını yıkarak
halk ile camileri bütünleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi;“Melikgazi ilçe genelinde 260 caminin bulunmaktadır. Melikgazi
Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan camilerin iç ve dış mekân temizliği için özel
ekip kurduk. Bu ekip bahçelerin dış mekân, bahçe ve çevre temizliği yaparken, diğer taraftan
halıların yıkanması, süpürülmesi, camların ve avizelerin silinmesi gibi iç temizlik
yapmaktadırlar. Camilerimizde çok yönlü ve detaylı temizlik yapılmaktadır. Önemli gün ve
gecelerde camilerimize gül suyu ile yıkamaktayız. Camilerin sadece ibadet yeri görmüyoruz
belediye olarak öncelikle cami duvarlarını ortadan kaldırarak cami bahçelerini park haline
getirdik. Dedeler namaz kılarken torunları bahçede oyun oynayabiliyorlar. Bu açıdan camileri
aynı zamanda sosyal mekân olarak kullanılmasına imkan tanıdık. Cami ile halk arasında
dikenli telli, yüksek duvarlı, cam atıkları ile adeta mayın tarlası olan duvarları kaldırdık.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3315.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

DEMOKRATĐKLEŞME PAKETĐNĐ
TAKDĐRLE KARŞILIYORUZ AMA…
Eğitim-Bir-Sen Đl Divan toplantısı yapıldı. Hafta sonu yapılan toplantıda konuşan Eğitim-BirSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, ‘Demokratikleşme paketinin içeriğinde yer alan
yasal idari düzenlemelere konu edilecek hususları takdirle karşılamakla birlikte bazılarının
yetersiz olduğu kanaatindeyiz’ dedi
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Eğitim-Bir-Sen Đl Divan toplantısı yoğun bir katılım ile Kayseri Karayolları tesislerinde
gerçekleştirildi. Temel hak ve hürriyetleri genişletici mahiyette her türlü adımı alkışlayarak
gerekli desteği sağlayacağımızı belirtmek isteriz diyen Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı
Aydın Kalkan, ‘Demokratikleşme paketinin içeriğinde yer alan kamuda başörtüsü yasağının
kısmen kaldırılması, andımızın uygulamasına son verilmesi, dini vecibelerin yerine
getirilmesinin engellenmesinin ceza kapsamına alınması, nefret suçu cezasının arttırılması,
kişisel verilen korunmasına yasal düzenlemesi getirilmesi, özel okullarda farklı dil ve
lehçelerin önünün açılması, toplantı, yürüyüş ve gösterilerde, temel hak ve özgürlükleri
kısıtlayıcı kimi düzenlemelerin kaldırılacak olması son derece olumlu ve önemlidir’ şeklinde
konuştu.
Kılık ve kıyafeti seçme özgürlüğünü sağlayacak bir düzenlemenin öngörülmemesini bir
eksiklik olarak gördüklerini belirten Kalkan, ‘Kaldırılması noktasında mücadele verdiğimizi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğin 5.
maddesinde kadın kamu çalışanları için getirilen kısıtlamaların kaldırılacak olmasını
memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu maddede yapılacak düzenlemede, erkek kamu
çalışanları yönünden kamu hizmetinin sunumunda kişinin kılık ve kıyafetini özgürce
belirleyemeyeceği algısını giderecek adımın atılmasını bekliyoruz’ dedi.
Düzenlenen toplantıda Memura grev hakkının tanınması gerektiği yönündeki taleplerini de
yineleyen Kalkan,‘Siyasi partilere üye olma yönündeki yasakların kaldırılmasını olumlu bir
adım olarak görüyoruz. Bunu tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, tüm
kamu görevlilerine siyasi partilere üye olma ve siyasi faaliyette bulunma hakkı getirilmesi
noktasında tezahür etmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz’ ifadelerinde bulundu.
Haber: Erkinbeğ UYGURTÜRK
Foto : Mesut DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3316.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

‘KĐM DEMĐŞ HER ŞEYĐN BĐTĐŞĐ ÖLÜM,
DESTANLAR YAYILIR
MEZARIMIZDAN’
Eğitim-Bir-Sen Đl Divan toplantısına davetli olarak katılan gazetemizin Genel Koordinatörü
Ali Dursun, Kayseri merkezinden ve ilçelerden gelen eğitimcilere yerel medya ve gazetemiz
Kayseri Gündem’i anlattı.
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Divan toplantısına davetli olarak katılan gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun,
toplantıya katılan idareci ve eğitimcileri ülke gündemi, yerel medya ve Kayseri Gündem
hakkında bilgilendirdi. Dursun toplantıda yapmış olduğu konuşmaya, Memursen ve EğitimBir-Sen’in kurucu genel başkanı olan ve 2000 yılında hayatını kaybeden, Mehmet Akif
Đnan’ın şiirinden bir kesim ile başladı.
‘Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan’ diyen ve Đnan’ı yâd ederek
konuşmasına başlayan Dursun, ‘2013 yılına geldiğimizde rahmetli Mehmet Akif Đnan’ın
kurmuş olduğu konfederasyon ve sendika, Türkiye’nin en büyük sendikal oluşumu halini
almıştır. Özellikle kamuda başörtüsü serbestliği konusunda toplanmış olan 13 milyon imzanın
nedenli etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapılan çalışma ile rahmetli Đnan’ın değişi ile adeta
‘destanlar yazıldı’. Memursen ve Eğitim-Bir-Sen’i başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor ve
çalışmalarının devamını diliyorum.’ dedi.
Katılımcılara Kayseri’deki yerel medyanın durumu hakkında çeşitli bilgiler veren Dursun,
eğitimcileri Kayseri Gündem Gazetesi’nin habercilik anlayışı, tasarım ve mizanpajı, yazar
çeşitliliği konusunda bilgilendirerek, ‘Kayseri Gündem olarak gerek gazetemiz gerekse
internet sitemiz sadece Kayseri’de değil Orta Anadolu’nun tamamında en çok takip edilen ve
en çok okunan gazetelerden biridir’ şeklinde konuştu.
Kayseri Gündem’in haber ve manşetlerinin etkililiğinden ve etkilerinden bahseden Dursun,
farklı ilçelerden gelen eğitimcilere ve idarecilere hem yazarlık konusunda hem de haber
noktasında Kayseri Gündem Gazetesi’ni daima yanlarında olduğunu belirti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3317.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı
Kayseri’de, düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kadın yaralandı.Edinilen bilgilere göre
Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde meydana gelen olayda, yemek hazırlayan
E.P.(32) ocaktaki düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı. Çevredeki...

07 Ekim 2013 Pazartesi 16:00

Kayseri’de, düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde meydana gelen olayda,
yemek hazırlayan E.P.(32) ocaktaki düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.
Çevredeki komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı E.P. YĐ
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yapılan muayenede E.P.'nin
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3318.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Anayurt Caddesi Yenilendi
Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ekipleri, Mevlana Mahallesi olarak
bilinen Anayurt bölgesindeki Anayurt Caddesinin eskiyen asfaltını yeniledi.1 kilometre
uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki caddede yapılan çalışmalarla...
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Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ekipleri, Mevlana Mahallesi olarak
bilinen Anayurt bölgesindeki Anayurt Caddesinin eskiyen asfaltını yeniledi.
1 kilometre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki caddede yapılan çalışmalarla ilgili
bilgeler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 3 bin ton sıcak asfaltın kullanıldığını
açıkladı. Başkan Yıldırım, yeni kurulan üretim tesisiyle Talas'ın asfaltta kısa sürede çok yol
almaya başladığına dikkat çekerek, "Talas şimdiye kadar görülmemiş bir asfalt hizmetine
kavuşuyor" dedi.

Đlçenin adeta şantiyeye döndüğünü belirten Başkan Yıldırım, her yerde asfalt çalışmasının
sürdüğünü kaydetti. Başkan Yıldırım, "Yeni asfalt üretim tesisimizle birlikte eskisinin 24
saatte yaptığı asfaltı şimdi 2 saatte üretiyoruz. Daha önceleri planlanan yerlere üretilen asfalt
yetmediği için serilemiyordu ancak şimdi bu sorun ortadan kalktı. Artık Talas'ımızda asfalt
serilmemiş bir yolumuz kalmayacak. Bunun için durmaksızın çalışarak planlamalar
yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mevlana Mahallesinin Talas'ın nüfus ve öğrenci yoğunluğu bakımından hareketli olduğuna
dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Bu mahallemizdeki Anayurt Caddesi önemli bir bağlantı
noktasını oluşturmakta. Bu nedenle artık ömrünü tamamlamış asfaltın yerine daha modern ve
kaliteli asfalt serildi. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerken, sürücülerimizden hız
yapmamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3319.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Genç Memurlar 10 Ekim’de Meydana Đnecek
Eğitim-Bir-Sen Kayseri şubesi ilk il divan toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Şube
Başkanı Aydın Kalkan, “Genç-Memur-Sen üyeleri 10 Ekim’de ‘Gençler Darbeye Direniyor’
yürüyüşü gerçekleştirecek” dedi.Eğitim-Bir-Sen Kayseri...
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri şubesi ilk il divan toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Şube
Başkanı Aydın Kalkan, “Genç-Memur-Sen üyeleri 10 Ekim’de ‘Gençler Darbeye Direniyor’
yürüyüşü gerçekleştirecek” dedi.
Eğitim-Bir-Sen Kayseri şubesi, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ilk il divan toplantısını
Karayolları Argıncık Sosyal Tesislerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Demokratikleşme
paketinin de değerlendirildiği toplantıda bir konuşma yapan şube başkanı Aydın Kalkan,
Kayseri’deki üye saylarının hızla artmaya devam ettiğini belirterek “Türkiye’nin en büyük
sivil toplum örgütü olan ve uluslar arası toplantılara katılma hakkını elde eden memur sen
konfederasyonunun bu yıl ki hedefi bir milyon üyeye ulaşmaktır. Bu hedefi yakalayıp geçmek
için de eğitim iş kolu olarak aynı gayretle, azimle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu
eğitim-öğretim yılının ilk divan toplantısı ile görev yeri değişikliğinden dolayı boşalan ilçe
yönetim kurulu ve kurum temsilcileri tamamlanarak eksiklikler giderilecek ve çalışmalarımızı
hızlandıracağız” diye konuştu.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın açıkladığı demokratikleşme paketini desteklediklerini
ancak eksikliklerin olduğunu vurgulayan Aydın Kalkan, şunları söyledi:
“ Açıklanan paketi takdirle karşılıyoruz, destekliyoruz ancak özellikle kılık-kıyafet konusunda
bütün kamu çalışanlarını kapsamasını, erkek çalışanlara da serbest kıyafet getirilmesini
istiyoruz. Uluslar arası ve kendi kanunlarımızda yeri olmayan bu yönetmeliğin tamamen
kaldırılarak kıyafet özgürlüğünün anayasal güvenceye alınması istiyoruz.”

Kamu çalışanlarının mesai saatlerinin Cuma namazı vakitlerine göre düzenlenmemesini,
Siyasi partilere üye olma yönündeki yasakların kaldırılmasını, Karma eğitim mecburiyetinin
sona ermesi gerektiğini de söyleyen Aydın Kalkan, her türlü darbeye karşı olduklarını
bildirdi. Kalkan, Genç-Memur -Sen’in10 Ekim 2013 Perşembe günü saat 12.00 ile 13.00
arasında, Kartal Şehitliğinden Cumhuriyet Meydanına kadar ‘Gençler Darbeye Direniyor’
yürüyüşü ve basın açıklaması yapacağını açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3320.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Özhaseki'den Park Đncelemesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye yanındaki askeri lojmanların yerine
yaptırılmakta olan parkta incelemelerde bulundu.Beraberindeki belediye yetkilileriyle birlikte
parka gelen ve devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye yanındaki askeri lojmanların yerine
yaptırılmakta olan parkta incelemelerde bulundu.
Beraberindeki belediye yetkilileriyle birlikte parka gelen ve devam eden çalışmalar hakkında
yetkililerden bilgiler alan Başkan Özhaseki, önemli bir kentsel dönüşüm çalışmasına imza
attıklarını belirtti.
4 bin m² büyüklüğündeki alana bina yapmak yerine yeşil alan oluşturmayı tercih ettiklerini
ifade eden Başkan Özhaseki, toplam değeri 10 milyon liralık bir proje gerçekleştirdiklerini
ifade ederek, "Buradaki askeri lojmanların yıkılarak bir başka yere yeniden yapılması yani
binaların karşılığının verilmesi Büyükşehir Belediyemize tam 10 milyon liraya mal oldu. Ama
önemli olan şehre böyle güzel bir mekan kazandırmak. Kayseri'nin en önemli yerlerinden
birinde bulunacak bu yeşil alan, şehrimize ayrı bir güzellik katacak. Bir dönüşüm projesi olan
bu çalışmayla hem Büyükşehir Belediyesi'nin önü açılmış olacak hem de vatandaşlarımız
burada keyifli vakitler geçirecekler" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3321.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig
Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta
rakibi Anamur Belgediyespor’u sahasında 1-0’lık sonuçla yenerek ligdeki ilk galibiyetini
aldı.STAT: Sümer Stadı 2 Nolu SahaHAKEMLER: Erdal Yılmaz x...
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Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta
rakibi Anamur Belgediyespor’u sahasında 1-0’lık sonuçla yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
STAT: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Erdal Yılmaz x Mehmet Ali Özmenteş x Osman Fidan x
TALASGÜCÜ BELEDĐYESPOR: Osman Aydın xxxx Eyüp Kural xxx Şükrü Göğercin xxx
Emre Şahin xxx Gökhan Dursun xxx Zafer Türkmen xxx (Seçkin Maraşlı xx) Gökhan
Altıntaş xxx Hasan Durdu xx (Dk.46 Bayram Erdem xx) Hakan Albayrak xxx Gökhan
Karabudak xxx (Dk.90 Adem Şener x) Faruk Kayaaltı xxx
ANAMUR BELEDĐYESPOR: Metin Uçar x Ferdi Zemzem x Đsmail Şapkalı x Murat Türk
xSinan Güler x Samet Kökün x Selim Öztürk x Serbay Keskin x Ahmet Şahin x Muzaffer
Özcanlı x
GOLLER: Dk.45 Gökhan Karabudak (Talasgücü Belediyespor)
KAÇAN PENALTI: Dk.70 Đsmail Şapkalı (Anamur Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3322.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

U-17 Ligi
U17 Ligi B-Grubu lideri Erkiletspor ligde oynadığı 6 maçını da kazanarak yoluna namaglûp
devam ediyor. Hafta sonu Argıncık Stadı’nda oynadığı maçta orta sıralarda yer alan rakibi
Yeni Esenspor karşısında adeta gol yağmuruna tutan Mavi-Beyazlılar...
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U17 Ligi B-Grubu lideri Erkiletspor ligde oynadığı 6 maçını da kazanarak yoluna namaglûp
devam ediyor. Hafta sonu Argıncık Stadı’nda oynadığı maçta orta sıralarda yer alan rakibi

Yeni Esenspor karşısında adeta gol yağmuruna tutan Mavi-Beyazlılar Yeni Esenspor’u 100’lık sonuçla mağlubiyetle ayrılarak 18 puanla liderliğini sürdürüyor.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: N. Selçuk Şahin xxx Ali Bekret xxx O. Burak Hattaioğlu xxx
ERKĐLETSPOR U17: Emre Şimşek xxx Erdal Doğan xxx Kaan Özcan xxx Osman Zorlu xxx
Doğukan xxx Yusuf Eroğlu xxx Onur Berkant Seçil xxx Süleyman Yasa xxx Alihan Okur
xxx Onur Demir xxx Mehmet Akif xx (DK.41 Kadircan Taşhan xxx)
YENĐ ESENSPOR U17: Đbrahim Gökgöz x Salih Enes x Orhan Gültekin x Emir Arslan x
Osman Mortaş x Alperen Temiztürk x Selahattin Özdemir x Hasan Sarıkaya x Yunus Yılmaz
x Sercan Karakoç x Gökhan Kesici x
GOLLER: Dk.4.14 Onur Berkant Seçil, Dk.28.52.65 Onur Demir, Dk.32.50 Süleyman Yasa,
Dk.60.69 Kadircan Taşhan, Dk.46 Yusuf Eroğlu (Erkiletspor U17)
KIRMIZI KART: Dk.44 Osman Mortaş (Yeni Esenspor U17)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3323.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Kariyer Günleri'ne 'kayseri Modeli' Damga
Vurdu.
Kayseri Çalışma ve Đş Kurumu (ĐŞKUR) Đl Müdürlüğü tarafından, 'Genç Đstihdamının
Desteklenmesi Operasyonu' kapsamında düzenlenen ''Kariyer ve Girişimcilik Günleri
Toplantısı'' Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đktisadi ve Đdari...
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Kayseri Çalışma ve Đş Kurumu (ĐŞKUR) Đl Müdürlüğü tarafından, 'Genç Đstihdamının
Desteklenmesi Operasyonu' kapsamında düzenlenen ''Kariyer ve Girişimcilik Günleri
Toplantısı'' Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi toplantı salonunda
yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Yataş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, kendi
hayatından örnekler vererek, ''Bizim üretime başladığımız yıllarda, 'Komşum sık araba
değiştiriyorsa, eş sayısını artırıyorsa, o adamın yaptığı işi yap' gibi bir düşünce vardı. Biz bu
modeli değil, pazar araştırmasını tercih ettik ve sünger üretimine yöneldik'' dedi.
Kariyer ve Girişimcilik Günleri Toplantısı'na, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı,
Kayseri Çalışma ve Đş Kurumu (ĐŞKUR) Đl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Erciyes Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Coşkun, Yataş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz
Altop ve Avukat Emel Ceylan Balcıoğlu katıldı. ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Abdülhakim Coşkun, ülkelerin kalkınmasında, üniversitesi ve sanayi işbirliğinin büyük
öneme sahip olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Coşkun, ''Bilime büyük önem veren Türkler, bu
sayede kendi medeniyetini oluşturdu. Daha sonraki dönemlerde, bilime ve bilim ile sanayi
arasındaki ilişkiye önem verilmediği için, bir toplu iğne üretemez hale geldik. Diğer ülkeler,
araba, uçak, uzay araçları üretirken, biz bu yarışın gerisinde kaldık. Yeniden gelişmek ve

büyümek istiyorsak, bilime ve üniversite-sanayi işbirliğine eğilmemiz gerekiyor. Bilimin
önündeki sorunları da büyüklerimiz, bizler ve sizler el ele vererek ortadan kaldırmalıyız'' diye
konuştu.
Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı da, üniversitelerde geliştirilen fikir ve ürünlerin,
sanayi tarafından üretime dönüştürülmesi sayesinde kalkınmanın gerçekleşeceğine vurgu
yaparak, ''Belki bu işbirliğini YÖK aracılığıyla sağlamamız gerekir. YÖK, bunu mecbur
tutarak sağlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu konu şimdiye kadar hep lafta kaldı. Erciyes
Üniversitesi bu işbirliğini çok güzel sağladı, darısı diğer üniversitelerimizin başına'' ifadelerini
kullandı.
Toplantıda konuşan ve kendi hayatından örnekler veren Yataş Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Altop ise, yapılan bir araştırmada, Avrupa'ya çalışmak için giden birçok ülke
vatandaşları arasında en çok girişimcilerin Türkler arasından çıktığını ifade ederek, ''Yani
girişimcilik, Türk toplumu olarak genlerimizde var'' dedi. Kayseri'de doğduğunu, ilkokul,
ortaokul ve lise tahsilini tamamladıktan sonra, Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi'ni
bitirdiğini, okulu bitirdikten sonra girdiği burs sınavını da kazanarak Amerika'ya işletme ve
doktora yapmaya gittiğini anlatan Altop, ''Döndüğümde, askeri bir okulda ders vererek
askerlik görevimi yaparken, kardeşlerim ve teyze çocuklarım, Kayseri'de bir işyeri
kurmuşlardı ve benden de kendileriyle birlikte çalışmamı istiyorlardı. Ben de pazar
araştırmasına başladım. Türkiye olarak ithal ettiğimiz ürünlerden birinin üretimini yapmaya
yöneldik. O zamanlar, bir üretime başladığımızda Kayseri'de, 'Komşun sık araba
değiştiriyorsa, eş sayısını artırıyorsa (bayanlardan özür diliyorum), o adamın yaptığı işi yap'
gibi bir düşünce vardı. Biz bu modeli değil, pazar araştırmasını tercih ettik ve sünger
üretimine yöneldik. Önce süngerle başladık işe, sonra yatak ve mobilya geldi'' diye konuştu.
Yavuz Altop, geçenlerde bir gazetede okuduğu haberi de dinleyicilerle paylaştı. Altop, ''Bir
gazete başlık atmış, ''Ülke Nüfusunun Yüzde 80'ini Kayseri Yatırıyor' diye. Demek ki yatak
ve mobilya üretiminde çok iyi bir yerdeyiz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3324.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Süper Amatör Küme
Süper Amatör Küme takımlarından Tomarza Belediyespor hafta sonu oynadığı maçta ligin
yeni ekiplerinden Yıldırım Beyazıt Şafakspor’u 4-1’lık sonuçla mağlup ederek iki hafta
aradan sonra galibiyetle ayrıldı.STAT: Argıncık StadıHAKEMLER:...
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Süper Amatör Küme takımlarından Tomarza Belediyespor hafta sonu oynadığı maçta ligin
yeni ekiplerinden Yıldırım Beyazıt Şafakspor’u 4-1’lık sonuçla mağlup ederek iki hafta
aradan sonra galibiyetle ayrıldı.
STAT: Argıncık Stadı

HAKEMLER: Abdurrahman Haymana xxx Muhammet Türksoy xxx Emre Yücel xxx
YILDIRIM BEYAZIT ŞAFAKSPOR: Serkan Utuoğlu x Mehmet Yılmaz x Mustafa Tellioğlu
x Yusuf Sinmez x Ahmet Fidan x Kenan Koçer x Muhammet Ünlü x A.Samet Özdemir x
Erdem Temir x Fatih Bıçaklı x (Dk.77 Mustafa x) Đlker Borsa x
TOMARZA BELEDĐYESPOR: Osman Duran xxx Erdem Karataş xxx (Dk.72 Eren Karabağ
x) Kayhan Yılmaz xxx Kemal Uzun xxx Yunus Pekel xxx Selçuk Yılmaz xxx Metin Yılmaz
xxx (Dk.76 Şükrü Pekel x) Mehmet Arı xxx Arif Toker xxx Mikail Mağara xxx Süleyman
Koç xxx
GOLLER: Dk.3 Đlker Borsa (Yıldırım Beyazıt Şafakspor), Dk.45.68 Mikail Mağara, Dk.65
Kemal Uzun, Dk.70 Mehmet Arı (Tomarza Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.75 Đlker Borsa (Y.B Şafakspor), Dk.42 Arif Toker (Tomarza
Belediyespor)
KAÇAN PENALTI: Dk.37 Mikail Mağara (Tomarza Belediyespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3325.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Avrupalı Gençler Kayseri'yi Sevdi
Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Derneği'nin organizasyonuyla Avrupa'nın çeşitli
ülkelerinden Kayseri'ye gelen gençler Erciyes'e çıktı.1-8 Ekim tarihlerini kapsayan Kayseri
buluşması kapsamında Erciyes gezisi yapan gençler Kayseri'ye...
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Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Derneği'nin organizasyonuyla Avrupa'nın çeşitli
ülkelerinden Kayseri'ye gelen gençler Erciyes'e çıktı.
1-8 Ekim tarihlerini kapsayan Kayseri buluşması kapsamında Erciyes gezisi yapan gençler
Kayseri'ye ve Erciyes'e hayran kaldıklarını belirtti.Başkanlığını Fuat Gençsoy'un yaptığı
Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Derneği'nin Avrupa Birliği destekli projesi Kayseri'de
gençleri biraraya getirdi. "Play For Nature at Erciyes"; (Erciyes'te Doğa Đçin Çal) projesi
kapsamında Romanya, Litvanya, Bulgaristan, Đtalya, Yunanistan ve Türkiye'den öğrencilerin
bulunduğu yaklaşık 40 kişilik ekip Kayseri'de bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bir hafta süren
Kayseri buluşmasında Kayseri'deki tarihi eserleri görme fırsatı bulan ve Harikalar Diyarı'nı
gezen gençler son olarak da Erciyes Dağı'na da çıktılar. Erciyes'te gondola binen ve Gesi
Bağları türküsünü söyleyen gençlere Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel Đkiler
tarafından Erciyes Master Planı ile ilgili bilgiler verildi. Gençler ayrıca Tekir bölgesindeki
mesire alanına fidan dikerek daha yeşil bir Erciyes için katkı sağlamış oldu.
Kayseri'yi çok beğendiklerini ve Erciyes'i çok etkileyici bulduklarını ifade eden gençler,
Kayseri'ye yeniden gelmek istediklerini de dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3326.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Avrupalı Öğrencilerden
Bağları’ Türküsü

Gaydalı

‘Gesi

‘Erciyes’te Doğa Đçin Çal’ projesi kapsamında Avrupa ülkelerinden Kayseri’ye gelen 40
öğrenci, Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Öğrenciler, gitar ve gayda eşliğinde ‘Gesi Bağları’
türküsünü söyledi.Litvanya, Romanya, Đtalya,...
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‘Erciyes’te Doğa Đçin Çal’ projesi kapsamında Avrupa ülkelerinden Kayseri’ye gelen 40
öğrenci, Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Öğrenciler, gitar ve gayda eşliğinde ‘Gesi Bağları’
türküsünü söyledi. Litvanya, Romanya, Đtalya, Yunanistan ve Bulgaristan’dan Kayseri’ye
gelen 40 öğrenci, Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği (IYA) tarafından
organize edilen ‘Erciyes’te Doğa Đçin Çal’ projesi kapsamında Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret
etti. Ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını dile getiren Vali Düzgün, “Avrupalı öğrenciler
tarafından ülkemize yapılan bu tür ziyaretlerin, Kayseri’nin ve Türk kültürünün tanıtımı adına
çok önemli katkılar yaptığını düşünüyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum”
dedi. Öğrencileri kayak sezonu başladığında kayak yapmaya davet eden Düzgün, “Bu grubun
önemli projelerinden bir de Erciyes. Kayseri’nin sembolü olan Erciyes Dağı, son yıllarda
giderek artan turizm değerleri içerisinde çok önemli bir noktayı oluşturuyor. Sizleri de
ailelerinizle birlikte Erciyes’te kayak yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.IYA Başkanı
Serdar Osman Dobur, proje kapsamında öğrencilerin kendi enstrümanlarıyla Gesi Bağları
türküsünü Türkçe olarak seslendirdiklerini belirtti. Dobur, Türkiye’ye ilk kez gelen
öğrencilerin Kayseri’yi çok beğendiklerini ifade ederek, ziyareti kabul ettiği için Vali
Düzgün’e teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3327.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

Üzümlere Soğuğa Karşı Battaniyeli Koruma
Kayseri’de Musa Çift, geçim kaynağı olan asma üzümlerini kar yağışı sonrasında bastıran
soğuk havadan battaniye ile korumaya çalıştı.Kayseri’nin Develi ilçesi Kopçullu Mahallesi
Muhtarı Mustafa Çift, geçim kaynağı olan üzümlerini...
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Kayseri’de Musa Çift, geçim kaynağı olan asma üzümlerini kar yağışı sonrasında bastıran
soğuk havadan battaniye ile korumaya çalıştı.
Kayseri’nin Develi ilçesi Kopçullu Mahallesi Muhtarı Mustafa Çift, geçim kaynağı olan
üzümlerini aniden bastıran soğuk havalardan korumak için büyük uğraş verdi. Mustafa Çift,
pazarda sattığı asma üzümleri soğuktan korumak için battaniye ile sardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3328.html
Erişim Tarihi: 07.10.2013

GÜNEŞ FATURA GÖNDERMEZ
Yeşilhisar Sulama Birliği Kooperatifi ile Avrupa'nın en büyük firmalarından olan Wirsol
firması ve Kayseri ortaklığı ile kurulan Wirsol & Htd Enerji 30 Megavatlık protokol
anlaşmasını imzaladı.
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Yeşilhisar Sulama Birliği Kooperatifi ile Avrupa'nın en büyük firmalarından olan Wirsol
firması ve Kayseri ortaklığı ile kurulan Wirsol & Htd Enerji 30 Megavatlık protokol
anlaşmasını imzaladı.
Wirsol & Htd Enerji Genel Müdürü Talat Hakan Erdem sulama birlikleri önümüzdeki
günlerde kendi elektrik ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayacaklarını belirterek, ‘ Yaklaşık 6 ay
elektriğe ihtiyacı olan kooperatiflerin, kullanmadıkları elektriği devletin alım garantisi olan
13,3 USD cent ten devlete satacaklar, böylece hem yatırım maliyetlerini karşılayacaklar, hem
de elektrik fiyat artışlarından etkilenmeden yıllarca kullanabilecekleri karlı bir yatırım
yapacaklar’ dedi. Yatırım maliyetinin yaklaşık 42.000.000. Euro civarında olduğunu söyleyen
Erdem, bu yatırımın Alman bankalarınca çok düşük kredilendirmelerle sağlanacağını, geri
ödemelerin fazla üretilen ve devlete satılan elektrik gelirlerinden karşılanarak, yatırım
ödemelerinin tamamlanmasından sonra kooperatif üyelerinden daha sonraki yıllarda ücret
alınmadan elektrik verilebileceğini ve hatta gelirlerin fazla olması durumunda kooperatif
üyelerine para dağıtılabileceğini söyledi. 30 Megavat büyüklüğünde; güneş enerjisinden
elektrik üretimi olarak, Türkiye'nin en büyük projesi olarak gösterilebileceğini söyleyen
Erdem bu projedeşirketler birliği ortaklarını da açıklayarak, alt yapılarını Alman Schletter
firmasının, invertör firmasının yine Alman LTI firmasının ve yüklenici firmanın ise Wirsol &
Htd enerji firmasının 25 yıl garantisi altında olduğunu açıkladı. Konuşmalarında Kayseri ve
bölge komşularının, güneş enerji yatırımı yapmak için yeterli bir düzeyde olduğunu
Almanya'da en yoğun güneş alan bölgelerin yıllık güneşlenme sürelerinin 900 kw/h
,Kayseri'nin ise yıllık 1500-1700kw/h olduğunu hatırlatan Erdem, Almanya'da çatısında güneş
paneli olmayan bir eve ya da bir iş yerine rastlayamayacağımızı anlatarak, lisanssız
başvuruların geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanmasıyla başladığını elektrik
aboneliği bulunan her bir kişinin bir 1 Megavatlık başvuru yapabileceğini ve tarım arazisi
olmayan 15.000 metre kare tarlaların bu şekilde değerlendirilebileceğini ve 6-7yılda yatırımın
amorti edilebileceğini, eğer aktif olarak sanayide aylık 30-40 bin TL elektrik ödeniyorsa

amorti sürelerin daha da düşeceğinin ve Kayserili iş adamlarının bu yatırımlara girmesinin
karlı bir yatırım olduğunu söyleyen Erdem son olarak bir slogan haline getirdikleri cümleyle
sözlerine son verdi. ‘Güneş fatura göndermez
Haber - Foto : Şerif ARSLAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3329.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kayseri Sarraflar Ve Kuyumcular Derneği
Başkanı Ömer Gülsoy:
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Ömer Gülsoy, altın fiyatlarının son günlerdeki
düşüşü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Amerika’dan gelen verilerin olumlu ya da olumsuz
olması altın fiyatlarını dalgalandırıyor” dedi.Sarraflar...
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Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Ömer Gülsoy, altın fiyatlarının son günlerdeki
düşüşü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Amerika’dan gelen verilerin olumlu ya da olumsuz
olması altın fiyatlarını dalgalandırıyor” dedi.
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Ömer Gülsoy, altın fiyatları ile ilgili yaptığı
değerlendirmede, “Altın fiyatları dalgalanmasına devam ediyor. Altın dünya borsalarında
işlem gören bir metal olduğu için arz ve taleplere göre odaklanmış durumda. Özellikle de
Amerika’dan gelen açıklamalara odaklanmış durumda. Amerika’dan gelecek her türlü olumlu
ya da olumsuz veriye anında tepki veriyor. Altın fiyatlarındaki düşüşün en büyük sebebi
Amerika’daki borç anlaşmazlığı, oradaki hükumetin kapanması olarak görülüyor.
Önümüzdeki günlerde cumhuriyetçiler ve demokratçıların anlaşmaya varacağı inancıyla altın
düştü ama ileri ki günlerde yine çıkışı sağlar. Hala sorunlar çözülmüş değil. Amerika’dan
gelen verilerin bir olumlu ya da olumsuz olması altın fiyatlarını dalgalandırıyor. Altının
güvenli liman olduğunu yıllardır söylüyoruz. Hala sorunlar çözülmüş değil. Dolayısıyla bu
dalgalanmalar normaldir. Altın yatırımcıları eğer ki kısa vadeli yatırım düşüneceklerse
yapacakları bütün borsa ve yatırım araçları kısa vadede her zaman zarar ettirir. Yatırımlarını
uzun vadede düşünürlerse altın yine eski tahtını korur. Eskiden görmüş olduğu 1900’lu onsları
yeniden görebilir. Altın yatırımcılarına tavsiyemiz uzun vadeli düşünsünler” diye konuştu.
Gurbetçi vatandaşların ülkelerine dönmesinin işlerini etkilediğini belirten Gülsoy, “Bizde
potansiyel düşüyor. Bizler ticaret yapıyoruz. Altın alıp satıyoruz. Bununla birlikte bütün
kuyumcu ve sarraflar takıya dönmüş oldu. Düğün mevsimi olmadığı zaman işler ister istemez
düşüyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3330.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Boğazköprü Đle Organize Sanayi Girişi
Arasında Yol Düzenlemesi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara ve Adana istikametinden Kayseri
ilimize giriş yapan yolda yeni bir düzenleme yapılacağını bunun için yol planlaması
yapıldığını bildirdi.Melikgazi Belediyesi olarak şehrin imajına...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara ve Adana istikametinden Kayseri
ilimize giriş yapan yolda yeni bir düzenleme yapılacağını bunun için yol planlaması
yapıldığını bildirdi. Melikgazi Belediyesi olarak şehrin imajına büyük önem verdiklerini,
çükü bir şehrin giriş bölümlerinin o şehre girenler için ilk imaj ve fikir verdiğini hatırlatan
Başkan Memduh Büyükkılıç, Boğazköprü mevkisi ile Organize Sanayi Girişi arasında yer
alan 7 km. yol üzerinde yeni bir planlama yapacaklarını belirtti. 7 km.yolun çok geniş
olduğunu ve çevresinde bulunan alanlara bağlantı yollarının yetersiz olduğunu, ayrıca yol
kenarlarında kaldırım bulunmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şunları söyledi; “Melikgazi Belediyesi olarak trafik güvenliğine önem veriyoruz.
Özellikle seri, güvenli ve akışkan bir trafik için yeni yollar açıyor ve alternatif yollar
oluşturuyoruz. Kayseri ilimize giriş istikametinde yer alan ve şehrin batı bölümünde bulunan
Boğazköprü mevkisi ile Ambar semtinde bulunan Organize sanayi Girişi arasında trafik
güvenliği öncelikle olmak üzere, çevre düzenlemesi, kent giriş estetik görünüşü ve bağlantı
yolları için ışıklı kavşak düzenlemeleri yapılacaktır. Belediye olarak bu yönde planla yapıldı
ve çeşitli projeler oluşturuldu. Bu projeler oluşturulan komisyonca değerlendirilecek ve yol
düzenleme çalışmasına başlanılacaktır. 7 km. uzunluğundaki yol adeta bir bahçe ve kent
bütünlüğüne dönüştürülecektir. Belediye olarak Osman Kavuncu parkının 5. Etap çalışması
ile bu yol düzenlemesi bütünleşecektir ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3333.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Doktora, Hastane Önünde Otomobil Çarptı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktor, yolun karşısına geçmek
isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre, Hasan T'nin (47)
kullandığı 38 PT 882 plakalı otomobil, hastane önünde...
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktor, yolun karşısına geçmek
isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Hasan T'nin (47) kullandığı 38 PT 882 plakalı otomobil, hastane
önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kulak-burun-boğaz doktoru Seçkin Çetinkaya'ya
çarptı. Kazada, Dr. Çetinkaya ağır yaralanırken, hastanenin önündeki acil servis ambulansıyla
olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktora ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulansla
hastanenin acil servisine kaldırılan Dr. Çetinkaya, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Evli
olduğu öğrenilen doktor Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan; kazada ağır yaralanan Dr. Seçkin Çetinkaya'nın ağabeyi Kıdemli Yüzbaşı Levent
Çetinkaya, 14 Nisan 2010 tarihinde Şırnak Balveren mevkisinde teröristlerle girdiği çatışmada
ağır yaralanmış, kaldırıldığı Ankara GATA Hastanesi'nde şehit olmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3334.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Melikgazi'de Kesim Yerleri Hazır
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi
tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile vardiya usulü çalışacak ekipler arasında
koordinasyonunun yapıldığını söyledi.Đlçe sınırları...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi
tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile vardiya usulü çalışacak ekipler arasında
koordinasyonunun yapıldığını söyledi.
Đlçe sınırları içerisinde kurbanlık satış yeri olmadığını ancak, 17 ayrı bölgede kurban kesim
yeri tespit edildiğini ve bu yerlerde gerekli düzenlemelerin yerine getirileceğini belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, bahçeli evi olanlar ile apartman sakinlerinin bina bahçelerinde
kurban kesebileceklerini ancak ana cadde ve sokaklarda kurban kesilemeyeceği kararının
alındığının altını çizdi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Kurban kesiminin bir ibadet olduğunu hatırlatarak bu ibadetin
nasıl ve ne şekilde yerine getirileceğinin zaten dinimizde tek tek belirtildiğini, belediye olarak
da bu yönde tüm tedbirlerin alındığını ve halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını
kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını kaydetti.
KURBAN KESĐM YERLERĐ
1. Altınoluk Mahallesi Kapalı Pazar yeri
2. Belsin Kapalı Pazar yeri
3. Danişmentgazi Kapalı Pazar yeri
4. Esenyurt Mahallesi Kapalı Pazar yeri
5. Gökkent Mahallesi Pazar yeri
6. Hürriyet Semt Pazar yeri

7. Đldem Kapalı Pazar yeri
8. Kaykop-Fatih Mahallesi Kapalı Semt Pazaryeri
9. Keykubat Kapalı Pazar yeri
10. Kılıçaslan Mah. Kızılırmak Cad. Tenis Kordu
11. Mimsin Kapalı Pazar yeri
12. Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar yeri
13. Selçuklu Mahallesi Semt Pazaryeri
14. Toki Kapalı pazaryeri
15. Yeniköy Mahallesi Kapalı Pazar yeri
16. Yıldırım Beyazıt Kapalı pazar yeri
17. Ambar Kapalı Pazar yeri
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3335.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Develi’de Kaçak Yapılaşmaya Ceza Yağdı
Belediye ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde bazı mahallerde mühürlenen, izinsiz kaçak
yapıların mühürlerini bozanlar hakkında kanuni işlem başlatıldı.Develi Belediyesi tarafından
yapılan denetimlerde izinsiz kaçak yapı yapanların...
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Belediye ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde bazı mahallerde mühürlenen, izinsiz kaçak
yapıların mühürlerini bozanlar hakkında kanuni işlem başlatıldı.
Develi Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde izinsiz kaçak yapı yapanların belirlendiği
ve gerekli idari müeyyidelerin uygulanacağının bildirildiği kaydedildi. Kaçak yapı yapanların
‘Yaklaşan Yerel seçimler öncesi göz yumulur’ düşüncesiyle harekete geçen bazı vatandaşların
meskenlerinde kat artırımı, kaçak ve izinsiz inşaat yapmaya devam ettiklerinin tespit edildiği
bildirildi.
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, kaçak ve izinsiz yapılara kesinlikle müsaade
edilmeyeceğini Develi’de kaçak, izinsiz ve ruhsatsız yapılaşmaya kalkışan 20 kişi hakkında
suç duyurusunda bulunulduğunu, 4 kişiye de encümen kararının tebliğ edildiğini açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3336.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Tiyatro Festivali'ne Başvurular Başladı
Uluslararası niteliği ile Türkiye'nin ilk liselerarası tiyatro festivali olma özelliğine sahip
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 9. Liselerarası Tiyatro Festivali için start verildi.
Katılmak isteyen okullar 27 Aralık 2013 tarihine...
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Uluslararası niteliği ile Türkiye'nin ilk liselerarası tiyatro festivali olma özelliğine sahip
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 9. Liselerarası Tiyatro Festivali için start verildi.
Katılmak isteyen okullar 27 Aralık 2013 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. 9. Liselerarası
Tiyatro Festivali için Almanya, Fransa, Macaristan ve Güney Kore'den de okullar davet
edilecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire
Başkanı Oktay Durukan, Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu kültür-sanat atağının
tüm hızıyla sürdüğünü belirterek tiyatro festivaline gösterilen ilgi ve katılımın kendilerini
oldukça memnun ettiğini söyledi. Durukan, konuşmasına şöyle devam etti: "Gençlerimizde
tiyatro sevgisini canlandırmak, amatörce tiyatro ile uğraşanlara destek vermek ve geleceğin
sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz festivalimiz,
Türkiye'de uluslararası niteliği ile kendi alanında bir ilk olma özelliğine sahip.
Dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz festivale Kayseri'deki okullarımızın yanı sıra, yurt içi ve
yurt dışından birçok okulu davet ettik. Bu vesile ile gençler tiyatral gösterilerini sergilerken
aynı zamanda farklı ülkelerin kültürlerinin buluşmasına da şahit olacağız. Uygarlıkların beşiği
olmuş, farklı kültür ve medeniyetlerden gelen zenginliklere sahip Kayseri'de, kültür ve sanat
hayatının, geçmişten gelen birikime eşdeğerde olması için çaba sarf ediyoruz. Kayseri'nin
kültür ve sanat alanında da öne çıkmasında bu tür faaliyetlerin önemi çok büyüktür.
Umuyorum ki gençlerimiz bu konuda ne kadar yetenekli olduklarını ortaya koyarken bizlere
de onları keyifle izleyip alkışlamak düşecek."
Tiyatro Festivali'nin 8 yıllık serüvenini de özetleyen Durukan, "Festivalimizde geçen sekiz
yıla dönüp baktığımızda sahnelenen oyunları yaklaşık 150 bin kişinin izlediğini görüyoruz.
Şimdiye kadar toplam 221 okulun katıldığı festivalde yaklaşık 4 bin 500 genç de oyuncu ya
da teknik ekip olarak görev yaptı. Ayrıca festivalimize, Tekin Akmansoy, Semih Sergen,
Metin Serezli, Can Gürzap, Salih Kalyon, Ufuk Özkan, Zihni Göktay ve Süheyl-Behzat
Uygur kardeşler gibi ülkemizin önemli tiyatro sanatçıları katılarak gençlerle tecrübelerini
paylaştı. Tüm katılımcı okullara şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.
BAŞVURULAR 27 ARALIK'A KADAR
Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 9. Liselerarası Tiyatro Festivaline katılmak isteyen
okullar, 27 Aralık 2013 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire
Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Konservatuarı'na başvuru yapabilecekler.
Mayıs ayı içinde düzenlenecek olan festivale Almanya, Fransa, Macaristan ve Güney
Kore'den de okullar davet edilecek. Festivale hazırlanacak okulların tiyatro kulüplerine,
Büyükşehir Belediyesi, salon, oyun seçimi, teknik donanım (ışık, ses), tanıtım (afiş, broşür)

gibi konularda destek verirken, ülkemizin önde gelen tiyatro sanatçıları da festivale katılan
oyuncu ve yönetmenlere sanatsal konularda eğitim verecek. Okullar ayrıca genel provalarını
ve oyun gösterilerini Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yapabilecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3337.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kayserispor Kulübü’nün Eski Başkanlarından
Mete Eke:
Kayserispor Kulübü’nün eski başkanlarından Mete Eke, “Kayserispor’un bu başarılı
yöneticilerle yoluna devam etmesi gerekir” dedi.Đstifa kararını değerlendiren Mete Eke,
“Recep Mamur ve Süleyman Hurma’nın kararı, bir spor adamı...
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Kayserispor Kulübü’nün eski başkanlarından Mete Eke, “Kayserispor’un bu başarılı
yöneticilerle yoluna devam etmesi gerekir” dedi.
Đstifa kararını değerlendiren Mete Eke, “Recep Mamur ve Süleyman Hurma’nın kararı, bir
spor adamı olarak beni çok üzdü” dedi.
“Recep Mamur ve Süleyman Hurma ikilisi Kayserispor’da çok önemli işler yaptı” diyen Mete
Eke, “Tesisler başta olmak üzere kulübe bir kimlik kazandırdılar. Türk futbolu için adeta
bacasız bir fabrika haline gelen Kayserispor takımının bu başarılı yöneticilerle yoluna devam
etmesi gerekir” ifadesinde bulundu.
Eski yöneticilerin ve şehri yöneten mülki amirlerin Recep Mamur ve Süleyman Hurma’ya
destek vermesi gerektiğinin altını çizen Mete Eke, “Hakikaten Kayserispor gibi bir takımın
göğüs reklamının bulunmaması bizi de çok derinden yaralıyor. Siyaseten çok önemli noktada
bulunan insanların Kayserispor ve Kayseri’nin değerlerine sahip çıkmalarını bekliyoruz.
Bugün ki siyasi konjonktürde şayet biz iktidarda olmuş olsaydık Kayserispor’un göğüs
reklamı konusunda çok daha fazla çaba sarf edeceğimizden herkesin emin olması gerekir”
diye konuştu.
Mete Eke son olarak Başkan Recep Mamur’un yeniden bir oluşum yaparak tekrar göreve
gelmesinin Kayseri’deki spor camiası açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3338.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kurban Pazarının Pehlivan Ve Kral’ı Büyük
Đlgi Görüyor
Kayseri’de Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında ağırlıkları bir tonu geçen
Pehlivan ve Kral isimli kurbanlıklar, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.Kayseri’nin
Melikgazi ilçesine bağlı TOKĐ bölgesinde kurulan hayvan pazarında...
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Kayseri’de Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında ağırlıkları bir tonu geçen
Pehlivan ve Kral isimli kurbanlıklar, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı TOKĐ bölgesinde kurulan hayvan pazarında yoğunluğun
hafta sonu yaşanması beklenirken, ağırlıkları bir tonu geçen kurbanlıklar dikkat çekti.
Ağırlığı bir ton gelen Kral’ın besicisi Adem Karslı, “Kral’a şu ana kadar talip çok ama alan
yok. En fazla 7 bin 300 TL verdiler ama ben en son 7 bin 500 TL verilirse satmayı
düşünüyorum” diye konuştu.
Ağırlığı 1 ton 400 kilo olan Pehlivan’ın sahibi Sinan Coruh, kuru besi ile besledikleri
Pehlivan’ı 10 bin TL’ye sattıklarını belirterek, “Gelen vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.
Satın alanlar 7 kişi olarak kesecekler” dedi.
Besicilerden Faysal Kıraç, yurt dışından ithal kurbanlık getirilmemesinin satışları şimdiden
etkilediğini ve kurbanlık satışlarından memnun olduklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3339.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Erciyes, Kurban Bayramını Boş Geçirecek
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Erciyes dağına yaklaşık 3 santimetre kar yağmasına
rağmen, kayak sezonu açılmadığı için oteller ilgi görmedi.Erciyes dağında kayak hocalığı
yapan Veysel Değirmenci, “4-5 Ekim’de Erciyes’e yağış...
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Erciyes dağına yaklaşık 3 santimetre kar yağmasına
rağmen, kayak sezonu açılmadığı için oteller ilgi görmedi.
Erciyes dağında kayak hocalığı yapan Veysel Değirmenci, “4-5 Ekim’de Erciyes’e yağış oldu.
Tahmini olarak kar kalınlığı 3-4 santimetre. Bazı bölgelerde daha fazla kar görünüyor. Kayak
yapılabilmesi için 40- 45 santimetre kar kalınlığına ihtiyaç var. Kar beklentimiz iklime bağlı.
Yağış olursa kayak aktiviteleri yapılabilir ama kar yağmazsa yağmasını bekleyeceğiz. Şu anda
doluluk yok. Tatil amaçlı geliniyor. Kar kalınlığı artmadan kış sezonu açılmaz. Erciyes’te açık
olan birkaç otel var. Đnsanlar dağlara gelsinler, temiz hava alsınlar. Dağlarda gezinti yapan
spor yapan insanlar daima sağlıklı yaşayan insanlardır. Bütün insanlarımız gelip temiz hava
alırlar. Sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürürler diye düşünüyorum” diye konuştu.
Bir otelde görevli Nebi Özbağ ise, “Şuanda hizmete yeni yeni başlıyoruz. Kadrolarımızı
toparlıyoruz. Bizim kış otelleri genellikle kar yağdığı zaman sezonu açmış demektir.
Yoğunluğumuz Kasım ayında başlayıp Nisan ayına kadar devam eder. Kurban Bayramında
kar yoğunluğu olmadığından herhangi bir hazırlığımız yok. Kış otellerinde zaten bayramlarda
bir yoğunluk göremiyoruz. Çünkü bayramlar kış sezonumuzun dışında kaldığı için pek
yoğunluk göremiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3340.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Ekim Ayı Olağan Toplantısı 2014 Yılı
Performans Programı
Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere
Melikgazi Belediye Meclis Salonunda toplandı.2014 yılı performans programı…Meclis
Toplantısında gündemde bulunan 10’i ek olmak toplam 23 maddenin görüşüldüğünü...
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Melikgazi Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere
Melikgazi Belediye Meclis Salonunda toplandı.
2014 yılı performans programı…
Meclis Toplantısında gündemde bulunan 10’i ek olmak toplam 23 maddenin görüşüldüğünü
ve bu maddelerin 16’ sinin imar, 3 sinin mali ve 4 ‘nin ise idari konu olduğunu belirten
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç " Gündemimizde yer alan konuları görüşüp karar
vermek üzere, meclisimiz toplanmış olup, bütün maddeler tek tek görüşüldü. 23 maddenin 8
maddesi kabul edildi ve 13 madde ise ilgili komisyonlara havale edildi. Bu meclis
toplantısında Melikgazi’nin 2014 yılı performans programı ile 2014 yılı bütçe tasarısı ve
kararnamesi görüşüldü. Ayrıca 2014 yılı Gelir ve Ücret tarifesi de komisyona havale
edilmiştir” dedi.
2014 yılı bütçe tasarısı ve kararnamesi…

2013 yılı bütçesinin 225 milyon TL olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalle
muhtarları, bölge halkı yapılan toplantılar ve genel planlama çerçevesinde hizmetler programı
çıkarıldığını ve planlandığını buna göre bütçenin 2014 yılında 230 milyon TL olarak
komisyona havale edildiğini kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, 230 milyon bütçeli 2014 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı
bir basın toplantısı düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3341.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Pankobirlik Başkanı Recep Konuk Kayseri
Şeker’de
Pankobirlik Başkanı Recep Konuk’tan Kayseri Şeker Fabrikası’na nezaket ziyareti. Ziyarette,
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Şirket Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulkadir Akdeniz ve yöneticiler ile görüşen Konuk,...
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Pankobirlik Başkanı Recep Konuk’tan Kayseri Şeker Fabrikası’na nezaket ziyareti. Ziyarette,
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Şirket Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulkadir Akdeniz ve yöneticiler ile görüşen Konuk, birlik ve beraberliğin
korunmasının, sektörün geleceğinin korunması anlamına geldiğini söyledi.
Önceki gün, Tarımsal Tedarik Đş Birliği Koordinatörü Yavuz Erence ile birlikte Kayseri Şeker
Fabrikası’na gelerek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası
yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulunan Anadolu Birlik Holding, Konya Şeker Fabrikası ve
Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Recep Konuk, Kayseri
Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulkadir Akdeniz, Genel Müdür Levent Benli, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler ile
bir süre karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Kayseri Şeker Fabrikası’nın Türkiye’nin en büyük değerlerinden bir tanesi olduğunu belirten
Konuk, bu fabrikanın kazanmasının, Türkiye’nin ve çiftçinin kazanması anlamına geldiğini
ifade etti. Konuk, sektörde birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yaparak, şirketlerin ve
kooperatiflerin ayakta kalabilmesinin, birlik ve beraberlik duygusunun gelişmesinden
geçtiğini, sektörün geleceğinin korunmasının da, bu birlikteliğe bağlı olduğunu söyledi. Şeker
ve şekere dayalı üretim yapılan tarım sektörünün hayatına devam edebilmesi için köklü
çözümler üretilmesi gerektiğinin de altını çizen Konuk, sektörün ve sektörde faaliyet gösteren
Kuruluşların mevcut sorunlarından; karşılıklı çözüm arayarak kurtulabileceğini söyledi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise yapılan
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiftçilerin modern teknolojiyle
buluşturulması, şirketlerin çiftçi odaklı yatırımlara yönelmesi ve sektörü bekleyen tehlikelerin
aynı doğrultuda hedefe yürüyerek bertaraf edilmesi noktasında çalışmalar yapılması

gerektiğini belirterek, Pankobirlik’in bu konuda tüm kooperatiflere öncülük edeceğine
inandıklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3342.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kocasinan Kurban Satış Yerlerini Düzenledi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, vatandaşın kurban ihtiyacını karşılamak amacıyla
kurulan kurban satış noktalarından alıcı ve satıcıya kolaylık sağlayacak tedbirleri aldıklarını
söyledi.Kayseri il merkezinde kurban satış...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, vatandaşın kurban ihtiyacını karşılamak amacıyla
kurulan kurban satış noktalarından alıcı ve satıcıya kolaylık sağlayacak tedbirleri aldıklarını
söyledi. Kayseri il merkezinde kurban satış yerlerinin Kocasinan Belediyesi sınırları içinde 2
noktada kurulduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız “Karpuzatan’da ve Oymaağaç’ta
kurban satış yeri kurduk’’ dedi. Başkan Bekir Yıldız, “kurban satış yerlerinde alıcı ve
satıcıların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Fen Đşleri, Zabıta, Temizlik,
Veteriner, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüklerinin tedbir aldıklarının altını çizerek Elektrik,
su, wc, ilaçlama, hijyen, yemek, mescid, çadır yeri gibi kolaylıklar hazırladık. Alıcı ve
satıcılarımız sunulan hizmetlerden memnun ’’ diye konuştu. Kurban satış yerlerindeki kurban
satıcılar ve alıcılarda sunulan hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3343.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akif
Başol:
Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akif Başol, Kurban Bayramı için satılan
hayvanların, hastalıkların yayılması ve halk sağlığı açısından önemli bir risk olduğunu
söyledi.Bayram süresince 650 bin büyükbaş hayvanın kesimi yapıldığını...
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Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akif Başol, Kurban Bayramı için satılan
hayvanların, hastalıkların yayılması ve halk sağlığı açısından önemli bir risk olduğunu
söyledi.
Bayram süresince 650 bin büyükbaş hayvanın kesimi yapıldığını belirten Başol, kesim
yapılan mezbahalarda gerekli tedbirlerin alınmadığında çevre ve insan sağlığı açısından
sıkıntı olabileceğini söyledi. Veteriner hekim olarak insan sağlığının en üst düzeyde
korunması gerektiğini dile getiren Akif Başol, hayvanlardan insanlara bulaşabilen 200’den
fazla zoonoz karakterli hastalığın bulunduğunu söyledi. Kurbanlık hayvan alımlarında dikkat
edilecek konulara değinen Veteriner Hekim Başol, “Damızlık değeri olan dişi büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlar kurban edilmemelidir. Đl dışından gelen kurbanlık hayvanlar sağlık raporu
olmayanlar kurbanlık olarak alınmamalıdır” ifadelerini kullandı. Kurban kesim yerleri ile
ilgili de bilgiler veren Başol, şu ifadeleri kullandı:
“Kurbanlık hayvan kesimleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ruhsat almış
mezbaha ve kombinalarda veya geçici Đl Kurban Komisyonu’nca belirlenen ve düzenlenen
kesim yerlerinde yapılmalıdır. kesim yapılacak yerler temiz ve serin olmalıdır.”
Akif Başol ayrıca, kurban atıklarının çöp varillerine gelişi güzel atılmaması gerektiğini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3344.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kamuda Başörtüsü 'resmen' Serbest
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Demokratikleşme Paketi' içinde açıkladığı 'Kamuda
başörtüsüne serbestlik getiren düzenleme' Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete'de
yayınlanan Başbakanlık Genelgesiyle 1982 tarihli Kamu Kurum...
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Demokratikleşme Paketi' içinde açıkladığı 'Kamuda
başörtüsüne serbestlik getiren düzenleme' Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesiyle 1982 tarihli Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliği'nin 5'inci
maddesinde değişiklik yapıldı. Böylece kamuda kılık kıyafetle ilgili yeni bir dönem başladı.
Kamuda kadın personelin giyimini sınırlandıran ve başörtüsüyle çalışmasını engelleyen
ifadeler ve madde yönetmelikten çıkarıldı.
Düzenlemede, ''Resmi elbise giymek zorunda olan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,
emniyet mensupları ve yargıda ise hakim ve savcılar" uygulamanın dışında tutuldu.
Yeni düzenlemeyle ilgili ĐHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayşe-Ahmet Đnci Anaokulu
Müdürü 'Başörtülü' Canan Urat, aynı zamanda Eğitim Bir-Sen üyesi olduğunu ve sendikanın
aldığı karar gereği, yaklaşık 1 yıldır 'sivil itaatsizlik' eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek,

''Öğretmenlerimiz derslere 1 yıldır kılıf-kıyafet serbestliğiyle giriyorlardı. Bayan
öğretmenlerimiz başörtülü, erkekler ise kravatsız ve açık yaka gömlekle hizmet veriyorlardı.
Yine ilimizde Sendika Genel Merkezimizin belirlemiş olduğu imza kampanyasını
destekleyerek imza topladık. Bu kılık-kıyafet serbestliği için toplamış olduğumuz 12 milyon
300 bin imzayı hükümetimize göndermiştik. Hükümetimiz, bu talebimizi göz ardı etmeyerek,
demokratikleşme paketinde kamuda kılık kıyafet serbestliği uygulamasına yer verdi'' diye
konuştu.
Anaokulu Müdürü Canan Urat, ''Bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle,
kamuda kılık kıyafet serbestliği gerçekleşmiş oldu. Çok mutluyuz. Süreçte emeği geçen
herkese teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.
Urat, 6 yıllık öğretmen olduğunu, bunun 3 yılını da idareci olarak tamamladığını belirtti. Urat,
2007-2009 yılları arasında özel okulda başörtülü olarak çalıştığını, 2009'da devlet okuluna
ataması yapıldıktan sonra ise Aralık 2012'ye kadar kimi zaman perukla, kimi zaman da başını
açarak okula gelip hizmet vermek zorunda kaldığını vurguladı. Aralık 2012'den sonra ise
sendikanın aldığı 'itaatsizlik kararı' gereği, okula başörtülü olarak geldiğini kaydeden Urat, bu
belirsizliğin ortadan kaldırılmasından memnunluk duyduklarını da ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3345.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Özhaseki'nin Ziyaretçi Trafiği
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ile
sivil toplum örgütü temsilcilerini makamında kabul etti.Başkan Özhaseki'ye günün ilk
ziyaretini BEM-BĐR Sen Kadın kolları yönetimi yaptı. Kadın...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ile
sivil toplum örgütü temsilcilerini makamında kabul etti.
Başkan Özhaseki'ye günün ilk ziyaretini BEM-BĐR Sen Kadın kolları yönetimi yaptı. Kadın
Kolları Başkanı Ayten Özsoy ve belediyede çalışan kadınların yeraldığı ziyarette, geçtiğimiz
günlerde düzenlenen Karadeniz gezisine katkılarından dolayı Başkan Özhaseki'ye teşekkür
edildi. Bu tür gezilerin kaynaşma anlamında çok yararlı olduğunu ifade eden Özsoy, kendi
imkanlarıyla görme şansı bulamayacakları yerleri gezdiklerini ifade etti. Büyükşehir
Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerde, personelin büyük emeğinin bulunduğunu dile
getiren Başkan Özhaseki de "Kayseri'deki güzelliklerde hepinizin emeği var. Đlerde bugünleri
anınca, 'o günlerde yapılanlara ben de şahidim' diyeceksiniz ve kendinizle gurur
duyacaksınız" dedi.
Başkan Özhaseki daha sonra kısa süre önce kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı
Adem Evci ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Başkan Özhaseki'ye derneğin
rozeti takıldı. Yaptığı açıklamada esnaflık kültürünün önemli bir kültür olduğunu belirten

Başkan Özhaseki, "Kayseri'deki esnaflık kültürünün temelinde Ahi Evran var. Usta-çırak
ilişkisi içinde insan yetiştirmiş; ama ahlaki prensiplerini de koymuş işin içine. Onu yitirirseniz
geriye bir şey kalmıyor. Ahlaki prensipler bu işin en önemli unsuru" dedi. Dernek Başkanı
Adem Evci de yer konusunda Başkan Özhaseki'den yardım istedi. Evci, "Derneğimiz
Türkiye'nin ilk ve tek esnaf derneği. Esnafın birlik beraberliğini artırmaya çalışıyoruz ve bu
anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız açılışa da sizleri davet
ediyoruz" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin bir başka ziyaretçisi ise Kızılay Kayseri
Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Ziyarette Kızılay Kayseri
Şubesinin yapılmak istenen yeni hizmet binası ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Mehmet Özhaseki'yi Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Melikgazi Müftüsü
Musa Dolar ile Camii Kebir ve Hunat Cami görevlileri de ziyaret etti. Burada Başkan
Özhaseki'ye Kalemli Kuran-ı Kerim hediye edildi. Ziyarette din görevlilerinin bazı istekleri
dile getirilerek, Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi camilerde yaptırdığı temizlikten dolayı
teşekkür edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3346.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Yol Yapımında Çalışan Đşçi Silindirin Altında
Can Verdi
Kayseri’de asfaltlama çalışması sırasında lastik tekerlekli silindirin altında kalan işçi feci
şekilde can verdi.Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi’nde
meydana gelen olayda 36 yaşındaki işçi S.O.’nun,...
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Kayseri’de asfaltlama çalışması sırasında lastik tekerlekli silindirin altında kalan işçi feci
şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi’nde meydana gelen
olayda 36 yaşındaki işçi S.O.’nun, 30 yaşındaki M.Ö.’nun kullandığı lastik tekerlekli
silindirin altında kaldığı öğrenildi.
Olayda hayatını kaybeden S.O.’nun cesedi yapılan inceleme sonrasında Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, iş makinesinin sürücüsü M.Ö.’nün gözaltına
alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3347.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kocasinan 2014 Đçin Toplandı
Kocasinan Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirerek 2014 yılı planlarını
masaya yatırdı.Kocasinan Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine
istinaden Başkan Bekir Yıldız yönetiminde toplanarak...
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Kocasinan Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirerek 2014 yılı planlarını
masaya yatırdı.
Kocasinan Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden
Başkan Bekir Yıldız yönetiminde toplanarak gündemindeki 20 asıl, 2 ek gündem maddesini
görüşerek karara bağladı.
Başkan Bekir Yıldız'ın önerisiyle Kocasinan Belediye Meclisi; 2014 Mali Yılı Performans
Programı, 2014 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi, 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2014
Mali Yılı Gelir Tarifesi'ni detaylı biçimde görüşülmesi için oy birliğiyle plan ve bütçe
komisyonuna havale etti.
Kayseri Erciyes Engelliler Kış ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyelerinin Kayseri'nin
Denizi'nden yararlanabilmek amacıyla Mersin'de su üstü sporları eğitimi almak için maddi
destek istediğini belirten Başkan Bekir Yıldız'ın teklifiyle 5 bin lira yardım yapılması
oybirliğiyle kabul edildi.
Beyazşehir ve Yenişehir Mahallesi'ne yapılan 2 kapalı spor salonu inşaatının tamamlandığını
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayserispor A.Ş. spor
etkinliklerinin organizasyonunu başarıyla yapıyor. Devrettiğimiz salonların işletmesinde bir
problem olmadı. Vatandaşlarımız da çok memnun. Bu iki salonumuzun da bu ekip tarafından
işletilmesini istiyoruz. 10 yıllığına bedelsiz olarak devredelim" dedi. Meclis, teklifi
oybirliğiyle kabul etti. Đmar planı değişikliğiyle ilgili talepler oybirliğiyle imar komisyonuna
havale edilirken aynı komisyonun talepler hakkındaki raporları da görüşülerek oybirliği ve
oyçokluğuyla kabul edildi.
Başkan Bekir Yıldız, meclis üyelerine Türk tarihinin eşsiz kahramanlarından Barbaros lakaplı
Hızır Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatan kitap hediye ederek, "Lütfen Okuyunuz, böyle bir
kahramanın kişiliğini, yönetim anlayışını ve kahramanlıklarını görün" tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3348.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Ak Parti'de Adaylık Başvurusu Đçin Son
Gün 1 Kasım
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için aday
adaylık başvurusunun uzatılmasının söz konusu olmadığını belirterek, “1 Kasım’dan sonra
başvuru almamız mümkün değil” dedi.AK Parti Đl...
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için aday
adaylık başvurusunun uzatılmasının söz konusu olmadığını belirterek, “1 Kasım’dan sonra
başvuru almamız mümkün değil” dedi. AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, 2014 yılının Mart
ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday olmak isteyenlere yönelik uyarılarda bulundu.
AK Parti Genel Merkezi’nin aday adayları için başvuru süresini 1 Ekim-1 Kasım tarihleri
olarak belirlediğini ifade eden Dengiz, “Genel Merkezimizin kesin talimatıyla bu süreler
dışında başvuru almamız mümkün değil. Aday adayı olmak isteyen teşkilat mensupları ve
kamu görevlilerinin bu süre zarfında görevlerinden istifa ederek, partimize başvurması
gerekiyor” diye konuştu. “Aday adaylarının başvurusu tamamlandıktan sonra aday belirleme
sürecine geçilecek” diyen Dengiz, şu bilgileri verdi: “Adaylarımızın belirlenmesi için bütün
aday adaylarının dahil olacağı teşkilat yoklaması yapılacak. Ayrıca her seçim bölgesi için
Genel Merkezimiz tarafından anketler yapılacak. Bu veriler ışığında yapılacak istişareler
sonucunda adaylarımız ortaya çıkacak ve kamuoyuna açıklanacak.”Dengiz, bazı aday
adaylarının ‘merkezden veya il teşkilatından söz aldım yerim garanti’ şeklindeki söylemlerde
bulunduğuna dair iddiaların kendilerine ulaştığını, kesinlikle bu tür sözlere itibar edilmemesi
gerektiğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3349.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kaymek Đle Moda Günleri
Başta 100'ü aşkın branşta kurs faaliyetleri olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştiren
KAYMEK, bu faaliyetlerine özel bir firma ve moda dergisi ile işbirliği halinde Moda
Günleri'ni de ekledi. Etkinliğe katılan bayanlara ihtiyaç duyabilecekleri...
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Başta 100'ü aşkın branşta kurs faaliyetleri olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştiren
KAYMEK, bu faaliyetlerine özel bir firma ve moda dergisi ile işbirliği halinde Moda
Günleri'ni de ekledi. Etkinliğe katılan bayanlara ihtiyaç duyabilecekleri konularda pratik
bilgiler verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, KAYMEK tarafından
gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe
Özhaseki ve çok sayıda bayan katıldı. Özel bir firma ve moda dergisi ile işbirliği halinde
gerçekleştirilen etkinlikte moda, dikiş ve ütüleme teknikleri ele alındı. Moda Günleri'ne Ünlü
Modacı Canan Göztepe de katıldı ve yaptığı konuşmada doğru giyinmenin püf noktalarını
anlattı. Düzenlenen etkinlikte ayrıca çekiliş yapılarak katılımcı bayanlara çeşitli hediyeler
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3350.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Cıvıklı
Pişirme Sınavını Geçti
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Coşkun Develi Belediye
ziyareti sonrasında cıvıklı salonunda fırının başına geçerek cıvıklı pişirdi. Ustalardan ve
Başkandan tam not alan Coşkun, pişirdiği üç cıvıklıyı...
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Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Coşkun Develi Belediye
ziyareti sonrasında cıvıklı salonunda fırının başına geçerek cıvıklı pişirdi. Ustalardan ve
Başkandan tam not alan Coşkun, pişirdiği üç cıvıklıyı misafirlerle birlikte yerken, “Đnsanın
kendi elleri ile pişirdiği cıvıklının lezzeti daha farklı oluyormuş” dedi. Develi Belediye
Başkanı Recep Özkan’ı makamında, Hüseyin Şahin MYO Müdürü Yrd. Doç.Dr. Şükrü Su ile
birlikte ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Coşkun, Seyrani
Kampusundaki Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksek okulundaki bölümlerin doluluk oranının
yüzde 97 oranında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Coşkun “Türkiye
genelinde 200 üniversite artık öğrenci kapma yarışında, kaliteli eğitim ve nitelikli mezun
yetiştirme yarış içerisine girmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda Erciyes Üniversitemiz ve
dolayısı ile Seyrani Kampusundaki Ziraat Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulunun
mezunlarının iş bulmaları, yakınları ve mezunların arkadaş çevrelerinin de tercih sebepleri
arasında yer almaktadır. Bu güzellik Rektörlüğümüzü ve Seyrani kampusundaki MYO ve
Ziraat Fakültesi idarecilerini de memnun etmektedir” dedi. Belediye Başkanı ve Seyrani
Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Recep Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
2013-2014 eğitim sezonu içerisinde kampus çevresinde çevre düzenleme ve peyzaj
çalışmaları yapacaklarını açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3351.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Uyuşturucu Sevkiyatına Polis Engeli
Polis ekipleri, Elazığ’dan Đstanbul’a götürüldüğü öğrenilen 15 kilo 600 gram esrar maddesi
ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu...
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Polis ekipleri, Elazığ’dan Đstanbul’a götürüldüğü öğrenilen 15 kilo 600 gram esrar maddesi
ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yapılan çalışmalarda H.D. ve A.Ü.’nün
bulunduğu otomobilin durdurulduğu öğrenildi.Otomobilde yapılan aramalarda 4 adet spor
çanta inde siyah naylon poşet içinde ağırlığı 15 kilo 600 gram gelen esrar maddesinin ele
geçirildiği bildirildi.Esrar maddesinin Elazığ’dan Đstanbul’a götürüldüğü belirlenirken,
gözaltına alınan H.D. ve A.Ü. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek’
suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3352.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Tüp Bebekte Tedaviyi Ertelemek Zaman
Kaybettiriyor
Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nden Op. Dr. Arzu Yurci tüp bebek tedavisinde
bilinmesi gerekenler hakkında bilgi vererek, tedaviyi ertelemenin zaman kaybettirdiğini
söyledi.Tüp bebek tedavisinde kadının yaşı büyük önem taşımaktadır....
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Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nden Op. Dr. Arzu Yurci tüp bebek tedavisinde
bilinmesi gerekenler hakkında bilgi vererek, tedaviyi ertelemenin zaman kaybettirdiğini
söyledi.

Tüp bebek tedavisinde kadının yaşı büyük önem taşımaktadır. Kadının yaşı 35’in altındaysa
ve 1 yıllık korunmasız cinsel birlikteliğe rağmen gebelik elde edilemiyorsa doktora
başvurulmalıdır. Kadın yaşı 35’in üzerindeyse bu süre 6 aydır. Çiftlerin zaman kaybetmeden
doktora başvurması gereken durum ise kadın yaşının 38’in üzerinde olmasıdır. Bunun yanında
yumurtalıklarını olumsuz etkileyebilecek bir kemoterapi ya da yumurtalıkla ilgili bir ameliyat
geçirmişse, erkekte de aynı şekilde bir ameliyat ya da kemoterapi nedeniyle sperm değerleri
olumsuz etkilenmişse, çiftlerin bir an önce tedaviye başvurması gerekir.
Erkeklerde kısırlığa daha sık rastlanıyor
Çiftlerin çocuk sahibi olmamasının en önemli nedeni şiddetli erkek kısırlığıdır. Tüp bebek
merkezlerine başvuran hastaların % 50-55’inde erkek faktörü saptanmaktadır. Đkinci sıradaki
neden ise 38 yaş ve üzerinde olan, yumurtalık rezervi azalmış ve bir an önce bebek sahibi
olmak isteyen kadınlardır. Bunların yanında üçüncü olarak da kadınlarda yumurtlama
bozukluğu, şiddetli endometriyozis (rahim içi dokusunun rahim dışında bulunması) hastalığı
ve tüp tıkanıklığıdır. Kadın ve erkeklerdeki kısırlık nedenlerinin oranları birbirine çok
yakındır. Fakat spermiyogram tahlilleri çok iyi incelendiğinde erkekte kısırlık görülme
oranının kadına göre biraz daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Yeni yöntemler gebelik oranını artırıyor
Türkiye’de her 100 çiftten 15’i çocuk sahibi olmak istediği halde bu isteğini
gerçekleştirememektedir. Ancak bu alandaki olumlu gelişmeler önceki dönemlerde imkansız
gibi görünen durumlarda bile daha fazla çocuk sahibi olma şansı sunmaktadır. En az üç kez
tüp bebek uygulamasına rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler, yeni yöntemlerle anne-baba
olma şansını yakalayabilmektedir. Genetik inceleme, co-kultur, IMSI (sperm büyütme) gibi
teknikler, gebe kalma ihtimali düşük olan her üç çiftten birinde gebelik elde edilmesini
sağlamaktadır.
Tüp bebek tedavisi ne zaman gerekli?
Çocuk sahibi olamayan çiftler diğer tedavi yöntemlerinden cevap alamadıkları zaman tüp
bebek tedavisine başvurmalıdır. Şiddetli erkek kısırlığı varsa, kadında tüpler tamamen
kapalıysa ya da görevini yerine getiremiyorsa ve kadının yaşı ileriyse tüp bebek yöntemi
önerilmektedir. Zaman kaybetmek istemeyen çiftler, diğer tekniklerin başarı şansı düşük
olduğu için bir an önce tüp bebek yöntemini tercih edebilir. Fakat evlilik süresi kısa ise ve
gösterilmiş önemli bir neden yoksa öncelikle daha basit tedavi modellerine başlanması daha
uygundur.
43 yaş üzeri kadınlara hormonal tedavi sakıncalı
Tüp bebek yöntemi en iyi şartlarda uygulandığında ilk denemede başarı oranı %50 -60
civarındadır. Birçok çift gebelik elde edebilmek için birden fazla tedaviye ihtiyaç duyar.
Üçüncü denemede bu oran yüzde 85’lere çıkmaktadır. En az üç kere tüp bebek deneyip
başarısız sonuç alanlarda tekrarlayan başarısızlıktan söz edilebilir. Kadının yumurtalıkları
uygunsa ve yaşı gençse, çiftler bu tedaviyi denemek istiyorsa denenmesinde bir sakınca
bulunmamaktadır. Ancak özellikle 43 yaş sonrasında meme kanseri riskini artırması nedeniyle
hormonal tedaviler çok önerilmemektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3353.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Trafik Kazalarını Fahri Trafik Müfettişleri
Önleyecek
Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Fahri Trafik Müfettişlerine eğitim semineri verdi.Đl
Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa, Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri Mustafa Kula ve çok sayıda fahri...
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Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Fahri Trafik Müfettişlerine eğitim semineri verdi.
Đl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa, Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri Mustafa Kula ve çok sayıda fahri trafik müfettişi katıldı.
Programda fahri trafik müfettişlerine seminer eğitim semineri veren Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri Mustafa Kula, “Önümüzde Kurban Bayramı var. Biliyorsunuz
her Kurban Bayramında basında çıkanları görüyorsunuz. Sadece 4 günde verdiğimiz can
kaybı bazen bir otobüs kaybında gibi bu sayı kat kat artabiliyor. Bunun önlenmesi için
sizlerinde elinizi taşın altına koyduğunuzun farkındayız. Bu konuda en büyük minnettarı size
borçluyuz. O kadar işinizi gücünüzü bırakıp belki içinizde çok büyük işleri olan var. Acaba şu
işte benimde bir tuzum olabilir mi? Kanısıyla buradasınız ve bizlerde bunun farkındayız” diye
konuştu.
Kula, seminerde şu bilgileri verdi:
“Sizlerin kestiği cezanın yüzde 90’nına yakını cezaya çevriliyor ancak yüzde 10’luk kısmı
maalesef cezaya çeviremiyoruz. Sebebi, fahri trafik müfettişi arkadaşlar kendi sicilleri yerine
kimlikte bulunan seri numaraları yazıyorlar. Seri numarayı değil sicili yazacaklar. Seri no
yazdıkları için biz bunu cezaya çeviremiyoruz. Diğer bir nokta ceza yerini net bir şekilde
yazmıyorlar. Yer bölümü olan bölüme mutlaka adres yazılması gerekiyor. Çoğu arkadaşımız
30-1 maddesinden ceza yazıyor. Fahri trafik müfettişlerimizin böyle bir yetkisi yok. Bunu
kanun diyor. Neden? 30-1 maddesi egzozun aşırı gürültü çıkarması. Bunu 72. Maddeden
yazın.
Sizden bu bayram süresince Kayseri’de bulunduğunuz süre içinde veya tatile giderseniz
buralarda biraz daha bu fahri trafik müfettişliğine önem vermeli inanın sizin caydırıcılığınız
bizimkinden kat kat daha fazla. Biz görünür caydırıcıyız siz görünmez caydırıcısınız.
Özellikle kırmızı ışık konusunda değerlendirmenizi veya ‘benim işim acele yazmasam da
olur’ dememenizi rica ediyoruz. Az yazdığınız bir ceza ile bir kişinin yaşamasına katkıda
bulunabiliyorsanız ne mutlu hepimize.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3354.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Gilaboru Hasadı Başladı
Her yıl son bahar döneminde olgunlaşan Gilaboru bitkisinde hasat zamanı başladı.Özellikle
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çok sık yetişen Gilaboru bitkisi, dalından toplandıktan sonra
suda salamura yapılarak kış ve yaz içecek olarak tüketiliyor.Son...
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Her yıl son bahar döneminde olgunlaşan Gilaboru bitkisinde hasat zamanı başladı.
Özellikle Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çok sık yetişen Gilaboru bitkisi, dalından toplandıktan
sonra suda salamura yapılarak kış ve yaz içecek olarak tüketiliyor.
Son yıllarda Bünyan Belediyesi tarafından festival ve birçok etkinlikle tanıtılmaya çalışılan
Gilaboru bitkisi, sindirim sistemi hastalıkları ve mide, böbrek gibi hastalıkların tedavisi için
tavsiye ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3355.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Mazlumder Den Alevi Derneklerine Ziyaret
MAZLUMDER Kayseri şube yönetim kurulu Kayseri’de bulunan Alevi derneklerine nezaket
ziyaretinde bulunarak çalışmaları hakkında bilgi aldı, demokratikleşme paketi hakkında görüş
alış verişinde bulundu.MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet...
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MAZLUMDER Kayseri şube yönetim kurulu Kayseri’de bulunan Alevi derneklerine nezaket
ziyaretinde bulunarak çalışmaları hakkında bilgi aldı, demokratikleşme paketi hakkında görüş
alış verişinde bulundu.
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyesi avukat Ferhat
Çakır’ın da bulunduğu MAZLUMDER heyeti önce Pir Sultan Abdal Derneğini ziyaret ederek
Başkan Feyzullah Keskin ve üyelerle bir süre görüştü. Birlikte çay içip sohbet ederek geçen
ziyarette Alevi toplumunun sorunları, MAZLUMDER’in bu sorunlara yaklaşımı ve sorunların
çözümünde işbirliği konuları görüşüldü.

Daha sonra Kayseri Alevi Kültür Derneğini ziyaret eden MAZLUMDER heyeti burada
başkan Rüstem Ggümüş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşüp, demokratik açılım
paketinde Alevilerle ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Her 2 dernekte
de dostluk ortamında geçen ziyaretlerde alevi derneklerinin yöneticileri demokratik açılım
paketinde Alevilerin sorunları hakkında bir çalışmanın olmamasını eksiklik ve düzeltilmesi
gereken bir durum olarak gördüklerini, bugünkü haliyle paketi desteklemediklerini dile
getirerek hükümetin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3356.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Halk Otobüsçülerine Bayram Müjdesi
Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arslan, bayram öncesi
halk otobüsü sahiplerine bin TL dağıtılacağını söyledi.Amaçlarının otobüs sahiplerinin
menfaatini kollamak olduğunu belirten Arslan, üzerlerine düşen...
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Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arslan, bayram öncesi
halk otobüsü sahiplerine bin TL dağıtılacağını söyledi.
Amaçlarının otobüs sahiplerinin menfaatini kollamak olduğunu belirten Arslan, üzerlerine
düşen görevleri samimiyetle yürütmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye Ekonomi Bankası
ile bir anlaşma sağladıklarını dile getiren Ali Arslan, “Yaptığımız anlaşma ile otobüs
sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutarak 5 yıllık bir sözleşme sağladık. 5 aydır bu konuda
alt yapı çalışmaları yapıyorduk” dedi.
“BAYRAM ÖNCESĐ BĐN TL DAĞITACAĞIZ”
Yapılan anlaşma sonucunda alınan ödeneğin otobüs sahiplerine dağıtılacağının altını çizen
Arslan, “Kurban Bayramı öncesi araç sahiplerimizi rahatlatmak açısından bugün otobüs başı
bin TL para dağıtarak üyelerimizin bayrama daha girmelerini sağlayacağız. Yılbaşından
sonrada yine otobüs başı 800 TL dağıtarak araç sahiplerine katkıda bulunacağız. Otobüs
sahiplerinin huzurlu ve kazançlı günleri için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3357.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

MHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil
Karamete:
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Başkan Adayı Kamil Karamete, 30 Mart Mahalli Đdareler
seçimi hazırlarına Eskişehir Bağları Mahallesinde katıldığı ile başladı. Vatandaşların
sıkıntılarını dinleyen Karamete, “ helal bir yola çıktık,...
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Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Başkan Adayı Kamil Karamete, 30 Mart Mahalli Đdareler
seçimi hazırlarına Eskişehir Bağları Mahallesinde katıldığı ile başladı. Vatandaşların
sıkıntılarını dinleyen Karamete, “ helal bir yola çıktık, bu sebeple helal oylarınıza talibim”
dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı tarafından haftalık olarak düzenlenen
Mahalle Toplantısı, Eskişehir bağları Bölgesinde yapıldı. Toplantıya Melikgazi Belediye
Başkan adayı Kamil Karamete de katıldı.
Mahalli Sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan MHP Melikgazi Đlçe Başkanı
Ertuğrul Yücebaş, AKP Hükümetine ve Büyükşehir Belediyesine yüklendi. Yücebaş,
Büyükşehir Belediyesinin şehrin muhtelif yerlerinde yer alan Kayseri’nin bazı bölgelerinin
eski ve yeni hallerini gösteren bilbordlara atıfta bulunarak Eski Terminalin halinin utanç
abidesi olduğunu belirtti.
Andımızın kaldırılmasına da tepki gösteren Yücebaş, “bundan kimler rahatsız oluyor, kimleri
memnun etmek için bu andımız kaldırıldı” diye tepki gösterdi.
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ise yaptığı konuşmada Kamil
Karamete’nin başkan olup olmaması önemli değil, kimsenin şahsi koltuğunda gözümüz yok,
bizler çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız” dedi.
30 Martta yapılacak Mahalli Đdareler Seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Karamete
Melikgazi Bölgesinden yaşayan herkesin Helal Oylarına talibim çünkü biz hayırlı ve helal
yola çıktık” diye konuştu.
MHP Melikgazi Belediye Başkanı Adayı Karamete, Melikgazi Belediyesinin gelirler
bakımından yüksek olan, ancak gelirlerinin çarçur edilerek kullandığını Türkiye’deki birinci
ilçe olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3358.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Demokrat Parti Đl Başkanı Đsmet Özbakkal:
Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, ''Adına, kinayeten Demokratikleşme
Paketi' denilen bu tasarı, tam bir manifestodur. Mezkur manifesto, sözde bir demokratikleşme
adına, ülkemizdeki gerçek demokrasi, binlerce yıllık hakkaniyet,...
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Demokrat Parti Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, ''Adına, kinayeten Demokratikleşme
Paketi' denilen bu tasarı, tam bir manifestodur. Mezkur manifesto, sözde bir demokratikleşme
adına, ülkemizdeki gerçek demokrasi, binlerce yıllık hakkaniyet, adalet, eşitlik, huzur ve
hukuk geleneğini yok etmeyi hedeflemiş görünmektedir. Yönetimin buna asla hakkı ve
hukuku yoktur'' dedi.
Özbakkal, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, ''Sevgili halkımız ve Aziz
Milletimiz yeni bir Dini Bayrama hazırlanmakta ve her yıl olduğu gibi bu yıl da; Kutsal
sevincimizi “Milli Birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve güven içinde” yaşamayı; Kurban
Bayramını sevinç ve saadet içinde kutlamayı ümit etmektedir. Bu mutluluk, huzur, güvenlik
ve esenlik ortamı milletin hakkı; ülkemizde eşitlik, hakkaniyet, istikrar, hürriyet ve adalet
ortamını temin, tesis, ikame ve idame ise müesses hükümetin görevidir. Hükümetlerin en
önemli ve ana görevi de, hüküm ve hikmet sahibi olmak, milleti 'bir bütün' halinde muhafaza,
adaletle kalkındırma, istikrarla geliştirme ve medeni milletler arasında en ileri seviyelere
çıkartmaktır. Ancak; huzur, güven ve esenliğe muhtaç iç dünyamız ile milletçe idrak, ihya ve
tüm dünyaya birlik ve beraberliğin gücünü ilana hazırlandığımız bu günlerde, müktesep hak,
adalet, hukuk ve demokrasiyi katleden, Türk Milleti’ne kin ve nefretle yaklaşıp; anarşi, terör,
tedhiş, kin ve nefret örgütünün dayatmaları yönünde; alenen bölücülüğü tahrik, teşvik ve hiç
gerekmediği halde Türk yurttaşlarının inanç ve ilham kaynağı 'Andımız'ı yasaklamaya
kalkışan menfur bir paket nedeniyle huzurumuz bozulmuş, kamu vicdanı rencide edilmiştir''
ifadelerine yer verdi.
Açıklamasında, ''Türk Milleti’nin, geçici bir süre için icrayı emanet ettiği mevcut siyasi
kadronun buna teşebbüse hakkı ve haddi yoktur'' diyen Özbakkal, şunları kaydetti:
''Oslo ile başlayan süreçte haddini aşan ve milletin bahşettiği yetkileri kötüye kullanan iktidar
partisi; Adeta bir despot, mütegallibe ve mütareke hükümeti gibi hareket etmeye
kalkışmaktadır. Demokrat Parti olarak uyarıyoruz: Bunun sonu, akıbeti akamet ve korkunç bir
hezimet olabilir. Çünkü, adına, kinayeten Demokratikleşme Paketi denilen bu tasarı tam bir
manifestodur. Mezkür manifesto, sözde bir demokratikleşme adına; Ülkemizdeki gerçek
demokrasi, binlerce yıllık hakkaniyet, adalet, eşitlik, huzur ve hukuk geleneğini yok etmeyi
hedeflemiş görünmektedir. Yönetimin buna asla hakkı ve hukuku yoktur. Anayasa kimseye
bu derece ve düzeyde bir yetki vermemiş; Türk Milletini bölmeye teşebbüs, terörle ortaklık,
dil, din, alfabe ve milli-manevi, ilmi, tarihi ve kültürel değerleri ile oynamayı kesinlikle

yasaklamış ve men etmiştir. Yeni bir anayasa ütopyası da buna dahildir. Kaldı ki, ülkemizin
bütün insanları Cumhuriyetin ilânı ve Partimiz, Demokrat Parti tarafından “Cumhuriyet ile
Adalet, Hukuk ve Demokrasinin” 14 Mayıs 1950 tarihli Beyaz Đhtilâl olarak tarihe geçen
“Türkiye’nin Tek Gerçek Halk Hareketi” ile buluşturulmasından bugüne tam bir birlik,
beraberlik, huzur, emniyet ve eşitlik içinde yaşayıp gelmiştir. Buna mukabil, başta faşist
Yunanistan, insanlık düşmanı vahşi Çin ve diğer dünya ülkelerinde “azınlık statüsünde”
yaşayan Türk kardeşlerimiz sürekli çile, alçakça muamele ve daimi işkenceye maruz
bulunmaktadırlar. Türk Milleti bu durumdan şikâyetçi, vicdanen rahatsız, madden ve manen
rahatsızdır.''
Özbakkal açıklamasında, ''Oysa milletimizin, asgari müştereklerinin korunması, başlıca
bileşke unsurları ve tarihi çimentosu olan “Tek Dil, Tek Bayrak ve Tek Vatan” umdesinin,
yoğun tehdit, bilumum bedhahlar ve düşman baskısına karşın mutlaka korunması şarttır,
lâzımdır, elzemdir'' ifadelerine yer vererek, ''Asla unutmamak gerekir ki; bu menfur paket;
Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti ve Milli Devlet düşmanlığı ile dolup taşan görüntüsü ile
aziz ülkemiz ve güzel insanımızın “bayrama kavuşma sevincini” bölücülüğe, kurban etmiş,
gölgelemiş ve milliyetperver halkımızın huzurunu bozmuştur. Böylece, ülkemizde giderek
artarak, bunalım ve buhrana dönüşen demokrasi sorunu; Vesayet, icazet, dış himaye, güdümlü
sulta, terör-tedhiş örgütü katkılı ve dikta odaklı politik ACI’larla, haksızlık, yolsuzluk, cehalet
ve değersizlikle kirlenen siyaset kulvarında hak, hakikat, eşitlik, adalet ve hukuk gibi, temel
insani değerlerin “keellem yekûn yok sayılması”, milletçe çok büyük bir felâketle burun
buruna geldiğimizin vahim bir göstergesidir'' dedi.
Özbakkal, ''Aziz ve kadim Türk Milleti; iyice tehlikeye düşen Milli Birlik, bütünlük, özgürlük
ve güvenliğimizi korumak, siyasete vaziyet ederek; Namuslu, Dürüst ve Demokrat
vatandaşlar vasıtasıyla: Devlet idaresinde, millet iradesini tekrar hâkim ve hükümran kılmak
zorundadır'' diyerek şöyle devam etti:
''Tek Çare: Adalet Ahlâkı, Hukukun Üstünlüğü, Namuslu, Dürüst, Bilimsel ve Saydam bir
Demokrasidir. Daha açık bir ifade ile: Millet iradesinin, devlet idaresinde hâkim kılınması.
Bunun için ve bu mübarek Kurban Bayram hürmetine: Sevgili halkımızı eşitlik, adalet, hak ve
hukuka; Milli Devlet, Milli Dil, Milli Anayasa, Lâiklik, Din-Đman, Toprak ve Bayrağımıza;
Hasılı, Vatana ve Millete Sahip çıkmaya; Bölücü, bozguncu ve işbirlikçi hainlere, tam bir
“ittihat ve tevhit” (birlik ve beraberlik) şuuru içinde: Yeter!.. Söz Milletindir, demeye davet
ediyoruz. Çünkü, başta aziz vatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere; Türk Milleti ve
Đslam ümmetinin kutsal bayraklarının dalgalandığı, ezan okunan her yerde; karşılıklı sevgi,
saygı, barış, güvenlik, adalet, hukuk, huzur ve hoşgörünün temini herkesin hakkı ve sorumlu
hükümetlerin mutlak görevidir.
Milletimizin huzur, güvenlik, egemenlik, özgürlük ve mutluluğu için Cenab-ı Hak’tan yardım
diliyor; Türk Vatanı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını her türlü fitne, tefrika ve
tedbirsizlikten korumasını; Vatan, Bayrak, Birlik, Dil ve Toprak düşmanlarını kahhar ismiyle
kahredip cezalandırmasını temenni, dua ve niyaz ediyoruz. Selam, içten saygı ve
sevgilerimizle, Bayramınız Kutlu Olsun.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3359.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

‘SĐZĐN HAYALLERĐNĐZ, BĐZĐM ĐŞĐMĐZ’
Sektörde önceden üretilmiş ve kalıplaşmış konutlar yerine, sosyal yaşam şekline uygun
konutlar üretmeye devam eden Numanoğlu inşaat, Türkiye genelinde yaptığı projelerle
dikkatleri üzerine çekiyor.
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Đnşaat alanındaki faaliyetlerini 3 nesildir devam ettiren Numanoğlu Đnşaat, Sektörde
alışılmışın dışına çıkarak kalıplaşmış konutlar yerine, sosyal yaşam şekline uygun konutlar
üretmeye devam ediyor. Son yıllarda yaptığı atılım ile adından sıkça söz ettiren firma
sektörün parlayan yıldızı haline geldi.
Bugüne kadar Kayseri de yaptığı projelerle inşaat sektöründe adından söz ettiren Numanoğlu
Đnşaat, Ankara, Đzmir ve Đstanbul’da projeler geliştirerek, Kayseri ve Türkiye’yi uluslar arası
arenada da başarıyla temsil ediyor. Alışılagelmiş daire anlayışının dışına çıkan firmanın
üretmiş olduğu konutların içinde portmanto, çamaşır ve ütü odası, giyinme odası, çocuk
banyosu, Fransız balkon, kiler, Numanoğlu mutfağı, Türk hamamı, havuz jakuzi, barbekü,
jimnastik salonu, bisiklet odası gibi birçok farklı ve hoş özellik yer alıyor.
‘Sizin hayalleriniz, bizim işimiz’ sloganıyla hareket eden firma Kayseri sınırlarını aşarak
ülkemizde önemli markalarından biri konumuna geldi. Üç nesilden bu yana kendini sürekli
geliştiren, söz verdiği hedefleri, belirlenen tarihlerde gerçekleştiren Numanoğlu, önümüzdeki
dönemde ulusal ve uluslararası boyutta daha fazla yol kat etmeyi hedefliyor.
HABER MERKEZĐ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3360.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

ĐLĐM YAYMA CEMĐYETĐ’NDE “KUR’ AN
OKUMA GÜNLERĐ“BAŞLADI
Kayseri Đlim Yayma Cemiyeti’nin her yıl düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen Kur’ an
okuma günleri başladı.
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Kayseri Đlim Yayma Cemiyeti’nin her yıl düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen Kur’ an
okuma günleri başladı.
Đlim Yayma Cemiyeti’nin düzenlediği Kur’an okuma günleri başladı. Kur’an okumalarında
ilk ders, Đlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Güven tarafından cemiyetin
Sahabiye mahallesinde bulunan binasında verildi.
Geçtiğimiz yıllarda merhum Prof. Dr. M. Zeki Duman hocanın verdiği ve halka açık olan
Kur’an okumalarını bu yıl merhum Duman’ın 20 yıllık öğrencisi Doç. Dr. Şahin Güven
verecek. Derse başlamadan evvel elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden merhum
hocasıyla akademik, kültürel ve insani ilişkileri ile bazı hatıralarını anlatan Güven ‘ Eğer Kur’
an okumalarını sürdürmemiz hocanın elim trafik kazasında hayatını kaybetmesinden daha
acıklı olur’ dedi.
Her pazartesi akşam 19:30’da yapılacak olan Kur’an okuma derslerine ilgi duyan ve kendini
geliştirmek isteyen herkes katılabiliyor.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3361.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

VE ZULÜM SONA ERDĐ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Demokratikleşme Paketi' içinde açıkladığı 'Kamuda
başörtüsüne serbestlik getiren düzenleme' Resmi Gazete’de yayımlandı
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Demokratikleşme Paketi' içinde açıkladığı 'Kamuda
başörtüsüne
serbestlik
getiren
düzenleme'
Resmi
Gazete’de
yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesiyle 1982 tarihli Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliği'nin 5'inci
maddesinde değişiklik yapıldı. Böylece kamuda kılık kıyafetle ilgili yeni bir dönem başladı.
Kamuda kadın personelin giyimini sınırlandıran ve başörtüsüyle çalışmasını engelleyen
ifadeler ve madde yönetmelikten çıkarıldı.Düzenlemede, ''Resmi elbise giymek zorunda olan,
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, emniyet mensupları ve yargıda ise hakim ve savcılar"
uygulamanın dışında tutuldu.Yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ayşe-Ahmet
Đnci Anaokulu Müdürü 'Başörtülü' Canan Urat, aynı zamanda Eğitim Bir-Sen üyesi olduğunu
ve sendikanın aldığı karar gereği, yaklaşık 1 yıldır 'sivil itaatsizlik' eylemi
gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Öğretmenlerimiz derslere 1 yıldır kılıf-kıyafet serbestliğiyle
giriyorlardı. Bayan öğretmenlerimiz başörtülü, erkekler ise kravatsız ve açık yaka gömlekle
hizmet veriyorlardı. Yine ilimizde Sendika Genel Merkezimizin belirlemiş olduğu imza
kampanyasını destekleyerek imza topladık. Bu kılık-kıyafet serbestliği için toplamış
olduğumuz 12 milyon 300 bin imzayı hükümetimize göndermiştik. Hükümetimiz, bu
talebimizi göz ardı etmeyerek, demokratikleşme paketinde kamuda kılık kıyafet serbestliği

uygulamasına yer verdi'' diye konuştu.Anaokulu Müdürü Canan Urat, ''Bugün itibarıyla
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, kamuda kılık kıyafet serbestliği gerçekleşmiş
oldu. Çok mutluyuz. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.Urat, 6
yıllık öğretmen olduğunu, bunun 3 yılını da idareci olarak tamamladığını belirtti. Urat, 20072009 yılları arasında özel okulda başörtülü olarak çalıştığını, 2009'da devlet okuluna ataması
yapıldıktan sonra ise Aralık 2012'ye kadar kimi zaman perukla, kimi zaman da başını açarak
okula gelip hizmet vermek zorunda kaldığını vurguladı. Aralık 2012'den sonra ise sendikanın
aldığı 'itaatsizlik kararı' gereği, okula başörtülü olarak geldiğini kaydeden Urat, bu
belirsizliğin ortadan kaldırılmasından memnunluk duyduklarını da ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3362.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Erciyesspor Güç Depoluyor
Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında kendi sahasında oynayacağı
Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.Hacı Boydak Tesisleri’nde Teknik Direktör Fuat
Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kayseri Erciyessporlu...
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Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında kendi sahasında oynayacağı
Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Hacı Boydak Tesisleri’nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen
antrenmanda, Kayseri Erciyessporlu futbolcular ağırlık ve kondisyon çalıştı.
Mavi-siyahlı kulüp, 20 Ekim Pazar günü Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan
karşılaşmanın bilet fiyatlarını da resmi internet sitesinden açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey Tribünü Alt ve Üst Bloklar 20,00
Kuzey Cafe Loca 30,00
Doğu Tribünü Alt ve Üst Bloklar 40,00
Batı Tribünü Alt ve Üst Bloklar 80,00
Batı Balkon ve VIP Tribünü 100,00
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3363.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Doktor Kazasına Ses’ten Tepki
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, dün meydana gelen kazada ağır
yaralanan doktor için basın açıklaması düzenledi.Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi
önünde meydana gelen kaza yerinde trafiği durduran SES...
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, dün meydana gelen kazada ağır
yaralanan doktor için basın açıklaması düzenledi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana gelen kaza yerinde trafiği
durduran SES üyeleri, pankart açarak tepki gösterdi. ‘Acımız büyük’ pankartı açan sendika
üyeleri, yetkililerden kazalara bir çözüm bulunmasını istedi. Grup adına bir konuşma yapan
SES Büro Baş Temsilcisi Orhan Karakaya, vatandaşların dikkatini çekmek için konuşma
yaptıklarını söyledi. Karakaya, “Đnsan hayatı ve doktor yaşamı bu kadar ucuz olmamalıdır.
Sağlık personeli olarak uğradığımız her türlü şiddet yetmezmiş gibi birde trafik şiddeti
karşısında artık yeter diyoruz” dedi.
Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3364.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kayseri Şeker’den Çiftçiye Bayram Müjdesi
Kayseri Şeker Fabrikası yaklaşan Kurban Bayramın öncesi çiftçisine avans ödemesi yapacak.
Söküm ve Nakliye avansları ile birlikte bayram sonrasına kadar ödenecek toplam rakam 42
milyon 250 bin TL’ye ulaşmış olacak.Kayseri Şeker Fabrikası...
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Kayseri Şeker Fabrikası yaklaşan Kurban Bayramın öncesi çiftçisine avans ödemesi yapacak.
Söküm ve Nakliye avansları ile birlikte bayram sonrasına kadar ödenecek toplam rakam 42
milyon 250 bin TL’ye ulaşmış olacak.
Kayseri Şeker Fabrikası yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, çiftçinin gerekli ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi ve Bayrama daha huzurlu bir şekilde girebilmeleri adına toplam 42 milyon
250 bin TL’lik Söküm ve Nakliye avansı ödemeye hazırlanıyor.
Bayram öncesi üreticiye ödenmesi planlanan ton başına 3 TL’lik söküm avansına ek Nakliye
bedeli olarak ta toplam 4 milyon TL ödenecek. Yapılacak 10 milyon TL’lik bu ödemenin
ardından Kurban Bayramı’nın hemen sonrasında yine üreticiye ton başına 15 TL’lik Söküm
avansının ikinci dilimi ödenecek.
Bayram sonrası ödenmesi planlanan ve toplamda 2 milyon 150 bin ton pancarın karşılığı 32
milyon 250 bin lirayı bulan Söküm avansı ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası, Bayram öncesi
yaptığı Nakliye ve Söküm avansının ilk dilimi ile birlikte üreticisine toplamda 42 milyon 250
bin TL’ye avans ödemesi yapmış olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3365.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Milli Egemenlik Đlkokulu’nun Teşekkür
Ziyareti
Milli Egemenlik Đlkokul Müdürü Adem Altunel, Müdür Yardımcısı Ömer Cevahir ile 2. Sınıf
öğrencisi Gül Reyhan Çoban, 3. Sınıf öğrencisi Mahmut Efe ile 4. Sınıf öğrencileri Yasin
Akdoğan ve Naciye Polat; Melikgazi Belediye Başkanı...

09 Ekim 2013 Çarşamba 14:02

Milli Egemenlik Đlkokul Müdürü Adem Altunel, Müdür Yardımcısı Ömer Cevahir ile 2. Sınıf
öğrencisi Gül Reyhan Çoban, 3. Sınıf öğrencisi Mahmut Efe ile 4. Sınıf öğrencileri Yasin
Akdoğan ve Naciye Polat; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında
ziyaret ederek, okullarına yapılan ısı yalıtım, dış cephe ve iç mekan boyama ile wc’lerin
bakım ve onarımlarından dolayı teşekkür ettiler.
Milli Egemenlik Đlkokul Müdürü Adem Altunel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ’ın 19 Temmuz 2013 günü Milli Egemenlik Đlkokulunda ‘mahallemde iftar var’
etkinliği çerçevesinde Başkan Memduh Büyükkılıç ile Daire Müdürlerin okullarına ziyaret
ettiklerini ve bu ziyarette dış cephe yalıtım ile bakımını talep ettiklerini ve bu taleplerin kısa
sürede tamamlanarak hizmete sunulduğunu söyledi.
Geleceğini önemsediklerini bu neden ile eğitime ve sağlık yatırım hizmetlerine büyük önem
verdiklerini, gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerle de bunu tescillediklerini ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Milli Egemenlik Đlkokulunda Karacaoğlu mahalle halkına iftar yemeği ikramında
bulunmuştuk. Bu iftar yemeğinde okulun bahçe düzenlemesinin yetersiz olduğunu tespit ettik.
WC ve lavaboların onarılması gerektiğini karar verdik. Okul Đdaresi ise dış cepheye yalıtım
yapılarak ısıtmadan tasarruf etmek istediklerini ve bu yönde dış ve iç mekan onarım ve
boyama istediler. Bu haklı isteği yerinde bulduk ve gerekli çalışmalar neticesinde okullar
açılmadan çalışmaların tamamını yerine getirdik. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim
almalarını önemsiyor ve bu yönde eğitimin ve eğitimcinin dostu bir belediye olarak ne
gerekiyorsa yapıyoruz. Öğrenciler donanımlı ve bilgili olarak yetişmeli çünkü bu makamlara
oturacak ve şehrimize, ülkemize hizmet edeceklerdir ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3366.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

KTO Yönetimi Cumhurbaşkanı’nı Ziyaret Etti
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, Çankaya
Köşkü’nde ziyaret etti.Ziyarete, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Başkan Yardımcısı...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, Çankaya
Köşkü’nde ziyaret etti.
Ziyarete, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan
Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Başkan Yardımcısı Đlhan Miraboğlu, Sayman Üye Ferhat
Akmermer, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Payza, Ahmet Mercan, Mustafa Dulda, Mesut
Haskahveci, Nedim Olgunharputlu ve Ersan Özbek katıldı.
Ziyarette, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz tarafından
Kayseri ticaretinin geldiği nokta hakkında bilgi verilmiş ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e,
Kayseri’nin ticari ve turizm alanlarında gelişmesi hakkında sunum yapıldı.
Hiçyılmaz ayrıca, Kayseri Ticaret Odası’nda yaptıkları çalışmalar ve yenilikler hakkında
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bilgi sundu.
Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen ziyarette, KTO tarafından dikilen 500 fidana ilişkin olarak
alınan sertifika ile ilgili plaket Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3367.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

(özel Haber) Kurbanlıklara Ultrasonla Gebelik
Testi
Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan
pazarlarında Türkiye'de ilk defa vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak iki önemli çalışma
başlattı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü...
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Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan
pazarlarında Türkiye'de ilk defa vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak iki önemli çalışma
başlattı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü kurduğu 'Alo Küpe Hattı'nı arayan
vatandaşlara bildirdikleri küpe numarası üzerinden hayvanın yaşı ve geldiği yerle ilgili
bilgiler verirken, kurbanlık pazarlarında görevlendirdiği veteriner hekimler de seyyar
ultrasonla dişi hayvanların gebe olup olmadıklarını tespit ediyor.
Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde yapılan çalışmalarla ilgili ĐHA muhabirine açıklamalarda
bulunan Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan, kentte kurulan iki
kurbanlık satış pazarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü'nün de stant açtığını
belirterek, ''Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü olarak her sene Kurban
Bayramı'nda aldığımız tedbirleri, bu sene 2013 yılı Kurban Bayramı'ndaki tedbirlerimizi de
almış bulunmaktayız. Hayvan pazarlarımız, belediyelerimiz tarafından kuruldu. Biz de iki ayrı
hayvan pazarımızda iki ayrı stant kurduk. Üreticilerimiz ve kurbanlık almak isteyen
vatandaşlarımız, pazarın girişindeki standımızla karşılaşacaklar. Standımızda 'Alo Küpe Hattı'
ve sorumlu veteriner hekim arkadaşlarımızın numaraları var. Bu sene yaptığımız iki çalışma,
Türkiye çapında ilk defa yapılan çalışmalar. Üreticilerimiz veya kurbanlık almaya gelen
vatandaşlarımız, Alo Küpe Hattımızı, yani 338 21 44 numaramızı arayarak özellikle büyükbaş
hayvanların kulak küpe numaralarını bildirdikleri takdirde hayvanın yaşını ve geldiği yeri
öğrenebilirler. Yine pazara gelen vatandaşlarımız, veteriner hekim arkadaşların ellerindeki
tablet bilgisayardan küpe numarasını sorgulayarak hayvanların yaşlarını öğrenebilecekler''
diye konuştu.
Kayacan, özellikle dişi hayvanların kesilmesini önermediklerini belirterek, ''Dişi hayvan
kesilecekse de mutlaka ultrasonla hayvanın gebe olup olmadığının burada yerinde tespit
edilmesini istiyoruz. Vatandaşımız, çok rahat bir şekilde ücretsiz olarak veteriner
hekimlerimizden gebelik muayenesini yaptırabilirler'' dedi.
Küpesiz hayvanın pazara girmesini istemediklerini ve küpesiz hayvanları pazara
sokmayacaklarını bildiren Kayacan, ''Üreticilerimizden rica ediyoruz, sattıkları hayvanların
takiplerini yapsınlar. Kurban kesen vatandaşlarımız da mutlaka kestikleri hayvanların kulak
küpelerini muhtarlıklara, il veya ilçe tarım müdürlüklerine ulaştırsınlar. Bizim bir sloganımız
var; ‘Kurban kesmek dini vecibedir, kulak küpesi milli görevdir’ diye. Bu gerçekten önemli.
Kurban sonrasında hayvansal olarak planlamaların yapılabilmesi için kulak küpelerinin iade
edilmesi gerekli. Biz bunları sistemden düşüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar, tamamıyla
altyapı çalışmalarıdır. Tüm hayvan varlığının kayıt altına alınabilmesi için önümüzdeki
yılların planlanabilmesi için bu sisteme uyulmasını tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz''
ifadelerini kullandı.
Kayacan, kesim sırasında kesim yapılan yerlerde de veteriner hekimlerin bulunacağını
belirterek, ''Kayseri genelinde 38 farklı yerde kesim yapılacak. Buralardaki veteriner

hekimlerin isimleri ve telefonları belirtilecek. Özellikle bazı hastalıklar, dışarıdan belli
olmuyor ve kesim sırasında ortaya çıkabiliyor. Herhangi bir sorun çıktığında oradaki veteriner
hekim arkadaşlarımızdan yardım talep etsinler. Veteriner hekim arkadaşlarımız ücretsiz
olarak vatandaşlara hizmet vermektedir. Sıkıntı anında Đl Müdürlüğümüzün 338 21 44 nolu
telefonundan bizlere ulaşabilirler. Tüm Kayserili hemşehrilerimizin ve Đslam aleminin Kurban
Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum'' diye konuştu.
Pazarda kurbanlık satan yetiştiriciler de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü'nün
pazarda stant açmasının güzel bir uygulama olduğunu belirterek, ''Kurbanlık alacak olan
vatandaşın kafasında bir soru olursa hemen standa gönderiyoruz ve orada veteriner arkadaş
vatandaşın sorununa çözüm buluyor. Çok güzel bir uygulama'' dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3368.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Otobüsçüler, Bayrama Hazır
Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ali Arslan, Kurban Bayramı'nda
vatandaşların şehir içi ulaşımda sıkıntı çekmemeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını
belirterek, ''Bütün çabamız, halkımızın rahat ve huzur içerisinde...
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Kayseri Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ali Arslan, Kurban Bayramı'nda
vatandaşların şehir içi ulaşımda sıkıntı çekmemeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını
belirterek, ''Bütün çabamız, halkımızın rahat ve huzur içerisinde gidecekleri yere
ulaşmalarıdır'' dedi.
Başkanı Ali Arslan, düzenlediği basın toplantısında, ''Yine bir bayrama kavuştuk, çok şükür.
Sizlerin ve halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı yürükten kutluyorum'' diye konuştu.
Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayram öncesinde de Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki ile yaptıkları toplantıda, yoğun olan hatlara ek seferler düzenleme kararı
aldıklarını bildiren Ali Arslan, ''Tüm çabamız, halkımızın rahat ve huzur içerisinde
gidecekleri yere ulaşmalarıdır. Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüz ile yaptığımız toplantıda,
araçlarımızın her zaman olduğu gibi trafik kurallarına titizlikle uyacakları, bu yüzden
halkımızın güvenle otobüslerimizde seyahat edebilecekleri şüphesizdir. Değerli
vatandaşlarımızdan da ulaşımları sırasında otobüsçü esnafımıza ve şoförlerimize yardımcı
olmalarını rica ediyorum. Halkımızın hoşgörü ve anlayışı için şimdiden teşekkür ediyorum.
Bu duygular içerisinde sizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı tekrar kutlar, hepinize saygılar
sunarım'' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3369.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Genç Memur - Sen’den Mısır Protestosu
Genç Memur-Sen Kayseri Đl Temsilciliği üyeleri Mısır’da yaşanan olayları protesto etmek
için yürüyüş yaptı.Kartal Şehitliğinde toplanan çok sayıda vatandaş Mısır’da yaşanan olayları
protesto etmek amacıyla cumhuriyet Meydanına...
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Genç Memur-Sen Kayseri Đl Temsilciliği üyeleri Mısır’da yaşanan olayları protesto etmek
için yürüyüş yaptı.
Kartal Şehitliğinde toplanan çok sayıda vatandaş Mısır’da yaşanan olayları protesto etmek
amacıyla cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan
Genç Memur - Sen Kayseri Đl Temsilci Yardımcısı Sadi Özmen, “Mısır’da halkın oylarıyla
seçilmiş hükümete ve Cumhurbaşkanına karşı 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen
askeri darbe bugün 100. gününü tamamladı. Mısır halkının yılların mücadelesiyle elde ettiği
demokrasi, adil seçim ve demokratik oy hakkı 1 yıl bile dolmadan silah zoru ile rafa
kaldırıldı. Birkaç ülke hariç demokrasiyi, insan haklarını, insan onurunu hiçe sayan bu silahlı
zorbalığa ve zorbalara sessiz kalmakta ısrar ediyor. Menfaatlerini korumak adına darbeye
darbe diyemeyenler, darbecilere destek verenler, insan onuruna, insan haklarına ve insanlığın
yüzlerce asırlık birikimine ihanet ettiklerini dahi fark edemiyor” diye konuştu.
Darbeye direnenlerin tutuklandığını belirten Özmen, “Mısır’da sadece insanlar değil, insanlık
öldürülüyor. Dünya ses çıkarmaz, insanlık vicdanı harekete geçmezse darbecilerin kirli elleri
ölüm yağdırmaya devam edecek. Demokrasinin yeniden tesisi, insanlık haklarının ve insan
onurunun hüküm sürmesi ihtimalini ortadan kaldırmak adına Hürriyet ve Adalet Partisi ile
Müslüman Kardeşlerin teşkilatları kapatıldı. Evet büyük ve kadim bir medeniyetin beşiği
Mısır’da 100 gündür kendi insanına ölüm kusan, işkence yapan cuntacıların darbe iklimi
hakimdir. Bugün sadece Mısır’da kanlı darbenin 100. günü değil, tarihin, insanlığın utanç
vesikası olarak kaydedeceği, dünya ülkelerinin sessizliğinin, darbeciler eliyle vahşet ve
katliamlara seyirciliğinin de 100. günüdür” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3370.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

12 Ekim 'dünya Artrit Günü’
12 Ekim 'Dünya Artrit Günü’ etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ)
konferans düzenlendi. Konferansta, hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri anlatıldı.ERÜ Gevher
Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen...
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12 Ekim 'Dünya Artrit Günü’ etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ)
konferans düzenlendi. Konferansta, hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri anlatıldı.
ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansta
‘Artrit’ hastalığı hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan
Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zübeyde Gündüz, romatizma hastalıkları ve
artrit hastalığı hakkında bilgiler verdi. Hastalık tedavisinde erken tanının önemli olduğunu
vurgulayan Gündüz, sağlıklı yaşan kalitesinin hastalık seyrini olumlu etkileyeceğini söyledi.
Artrit tedavisinde uygun tedavi yönetimi izlemenin yararlı olacağını dile getiren Prof. Dr.
Gündüz, “Düzenli egzersiz, vücut ağırlığının korunması ve sigaradan uzak kalınması hastalık
aktivitesinin azalmasına yardımcı olmaktadır” dedi.
Çocukluk çağı romatizma hastalığını da anlatan Gündüz, slayt eşliğinde katılımcılara
katılımcılara bilgiler verdi. Yapılan etkinlik ile ilgili bilgiler veren Dahili Romatoloji Bilim
Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner Şenel de, artrit hastalığı hakkında farkındalığı başlatmak için
etkinlik düzenlediklerini söyledi. Düzenlenen etkinliğin farklı faaliyetlerle devam edeceğinin
altını çizen Şenel, “Artrit hastalığında farkındalığı başlatmak için daha farklı etkinlikler
düzenleyeceğiz. ‘Dünya Artrit Günü’nü daha zenginleştirmek adına görsel ağırlıklı kısa
sunumlarla bilgiler vereceğiz” dedi.
Konferans, ERÜ Tıp Fakültesi’nde artrit hastalığı tedavisi gören vatandaşların, tedavi
sürecinde nasıl bir yol izlediklerini anlatmalarıyla devam etti. 3 aylıkken artrit hastalığına
yakalanan Zeynep Cankurt'un babası Hasan Cankurt da, katılımcılara hastalık süresince
uygulanması gereken tedavi yöntemlerinden bahsederek, ''Çocuğumu 3 aylıkken elinin
şişmesi dolayısıyla hastaneye götürdük. Yaklaşık 9 ay teşhis süresi yaşadık. Şimdi ilk
zamanlara göre daha iyi oldu. Eli ile bir bardağı tutamayacak durumdaydı. Her sabah
eklemleri tutulmuş bir şekilde uyanıyordu. Şimdi bunları atlattık. Tedavimiz belirli bir düzeye
bindi. Son 3 aydır kullandığımız bir iğne hastalığa daha iyi geldi” ifadelerini kullandı.
Program, katılımcıların sorularıyla devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3371.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Sağlıklı Gıda Đçin Temizlik Şart
Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Cevdet Akyüz,
''Tüketeceğimiz gıdaların temiz su ile yıkanması, gıdaların temizliği sağlıklı gıda tüketimi için
çok önemli'' dedi.16 Ekim Dünya Gıda...
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Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Cevdet Akyüz,
''Tüketeceğimiz gıdaların temiz su ile yıkanması, gıdaların temizliği sağlıklı gıda tüketimi için
çok önemli'' dedi.16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl
Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi tarafından ortaklaşa bir toplantı düzenlendi. Toplantıya,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürü Özkan Kayacan da katıldı. Toplantıda bir sunum
yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Cevdet Akyüz,
gıdaların üretimi, depolanmaları ve tüketiciye ulaşımı aşamalarında uyulması gereken
birtakım kurallar bulunduğunu ifade ederek, ''Tüketiciye sağlıklı ve temiz gıdanın ulaşması
için bütün dünyada bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde kurallara
uymayanlara ise ağır cezalar verilmektedir. Bütün bunlara rağmen, zaman zaman gıdalardan
kaynaklanan olumsuzluklarla karşılaşılmaktadır. Bütün dünyada bu gibi olumsuzlukların
önüne geçebilmek için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor'' ifadelerini
kullandı.Türkiye'de de tüketiciye sağlıklı gıda ulaştırılabilmesi adına birçok yasal
düzenlemeler yapıldığını, bunun dışında tüketicinin bilinçlenmesi ve sağlıklı gıda tüketmesi
adına bazı çalışmalar yapıldığını vurgulayan Akyüz, ''Tüketeceğimiz gıdaların temiz su ile
yıkanması, gıdaların temizliği, sağlıklı gıda tüketimi için çok önemli. Bunun yanında gıdanın
sağlıklı ve temiz bir şekilde temin edilmesine, taze sebze ve meyve gibi gıdaların su ile iyice
yıkanıp temizlenmesine, pişirilmesine ve hemen pişirildikten sonra hızlı bir şekilde
tüketilmesine ya da pişirildikten sonra soğuk ortamda muhafaza edilmesine önem
göstermeliyiz. Gıdalarda, insan sağlığını olumsuz etkileyen mikroorganizmaların oluşması
için artı 5 ile 60 derece arasındaki sıcaklık bandı çok uygundur'' diye konuştu.Erciyes
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Çiçek de toplantıda bir
sunum yaptı. Gıdaların, içerikleri ve insan vücuduna sağladığı faydalar göz önüne alındığında,
besinlerin 6 grupta toplandığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir beslenme piramidi
oluşturduğunu ve bu gıda gruplarını sıraladığını ifade eden Doç. Dr. Çiçek, ancak Türk
insanının bu beslenme piramidini benimsemediğini, bunun sonucu olarak da 4 yapraklı yonca
şeklinde bir beslenme gruplamasına gidildiğini söyledi. Doç. Dr. Çiçek, ''Bunlar, proteinler,
yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, minareller ve hayatın vazgeçilmezi sudur. Bu grupların
başında gelen proteinleri alabilmemiz için de süt ve süt ürünlerini tüketmemiz gerekiyor.
Ancak doğumla birlikte bebeklik ve çocukluk döneminde sıkça tükettiğimiz süt ve süt
ürünlerini, yetişkin dönemde tüketmiyoruz. Yetişkinlere süt içirme konusunda gerçekten çok
zorlanıyoruz. Yetişkinler, süt ve süt ürünü tüketmemek için binbir bahane buluyorlar. Sabah
kahvaltısında çay içme alışkanlığımız varsa, öğlen ve akşam öğünlerinde çok rahat yoğurt
yiyerek bu açığımızı kapatabiliriz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3372.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Polis Ekipleri Vatandaşı Soba Zehirlenmelerine
Karşı Uyarıyor
Kayseri’de Toplum Destekli Polisler, mahallelerde düzenlenen toplantılarda vatandaşları kış
mevsiminde meydana gelen soba zehirlenmelerine karşı uyararak, sabo yakma teknikleri
konusunda bilgilendirdi.Toplum Destekli Polisler tarafından yapılan...
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Kayseri’de Toplum Destekli Polisler, mahallelerde düzenlenen toplantılarda vatandaşları kış
mevsiminde meydana gelen soba zehirlenmelerine karşı uyararak, sabo yakma teknikleri
konusunda bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polisler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, “Kömür, petrol, doğal gaz ve
odun gibi yapısında karbon bulunduran yakıtların tam olarak yanmaması sonucu oluşan yada
meydana gelen yanmada duman içerisinde tespit edilen bir gaz türü olan karbon monoksit
gazı ülkemizde ısınma amaçlı yakılan soba ve benzeri cihazlarda, araçlarda ve çeşitli sanayi
kuruluşlarında yakıtların gerekli özen gösterilmeden kullanılması nedeniyle yanmanın olması
gerektiği şekilde tam olarak gerçekleşememesi durumunda ortaya çıkan kokusuz, renksiz
tespiti edilmesi zor ve bir o kadar da ölümcül bir gazdır” uyarısı yapıldı.
Toplum Destekli Polisler, vatandaşları şu uyarılarda bulundu:
“Her yıl havaların soğumasıyla birlikte soba kullanımına bağlı olarak artan sobadan
zehirlenme diye tabir edilen ancak esasında karbon monoksit gazının neden olduğu
zehirlenme vakaları ile karşılaşılmaktadır.
Karbon monoksit zehirlenmeleri solunum esnasında akciğerlere dolan zehirli gazın kana
karışması sonucu kanın dokulara oksijen taşıyan kısmı olan hemoglobin isimli molekülü ile
karbon monoksit molekülünün karışması sonucu “karboksihemoglobin” olarak ifade edilen
yeni bileşiğin oksijen taşınmasını engellemesi nedeniyle gerçekleşmektedir.
Zehirlenme belirtileri her birey için tam olarak aynı olmamakla beraber şunlardır:
Şiddetli baş ağrısı, güçsüzlük ve halsizlik, baş dönmesi, görme kaybı, unutkanlık, solunum
zorluğu ve dudaklarda morarma, vücutta uyuşma, bayılma, denge bozukluğu, huzursuzluk
Kişide yukarıda belirtilen etkilerin gerçekleştiğinin görülmesi üzerine öncelikle bulunulan
ortam havalandırılmalı mümkünse zehirlenen şahıs ortamdan açık havaya çıkarılmalıdır.
Kazazede yürütülmemeli ve gereksiz hareketlerden kaçınılarak vücudun oksijen ihtiyacı
artırılmamalı, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı ve olayın nasıl
olduğu, zehirlenen kişinin uğraş alanları hakkında bilgiler aktarılarak en uygun müdahale
şeklinin belirlenmesine yardımcı olunmalıdır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3373.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Tarihi Göllü Camiinde Hırsızlık
Kayseri’de, girdikleri tarihi bir camide halı ve bakır eşyalar çalan kemliği henüz
belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre, Güllük
mahallesinde bulunan Göllü Caminde meydana gelen olayda, kimliği...

10 Ekim 2013 Perşembe 09:39

Kayseri’de, girdikleri tarihi bir camide halı ve bakır eşyalar çalan kemliği henüz
belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Güllük mahallesinde bulunan Göllü Caminde meydana gelen olayda,
kimliği henüz belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar camide bulunan halı ve bakır eşyaları
çalarak kayıplara karıştı. Yapım tarihi bilinmeyen tarihi Göllü Caminin yaklaşık 15 yıldır
kullanılmadığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3374.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

ERCĐYES’Đ DÜŞÜNÜYORUM GÖZLERĐM
KAPALI…
Bu mevsimde, yani sonbaharın bu döneminde Erciyes’in zirvesinde kar kalınlığının bu kadar
fazla olması herhalde bu kışın soğuk geçeceğinin bir göstergesi. Bugünlerde Kayseri’de tam
bir kar soğukları yaşanıyor. Her ne kadar havalar ısınıyor dense de özellikle sabahları artık kış
havasını hissediyorsunuz.
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Erciyes’i bu mevsimde uzun zamandır böylesine karlı izlememiştim. Batman gibi sıcak bir
memleketin havasına alışmışken şimdi Kayseri’nin ve Erciyes’in soğuğu beni bayağı etkiledi.
Başı dumanlı Erciyes, çocukluğumuzda o heybetli görüntüsünü hiç unutamadığımız Erciyes.
Ortaokul ve lise yıllarında özellikle okul dönüşünde önümde muhteşem Erciyes manzarası ile
yürürken insan çok değişik duygular yaşıyor, farklı alemlere yolculuk ediyordu. O günleri hiç

unutamam. Önünde Erciyes varken yolun uzunluğu veya kısalığı seni çok fazla ilgilendirmez,
varacağın yere zaten sen farkında olmadan varmış oluyorsun.
Erciyes’in heybetli görüntüsü bugün de insana bambaşka duygular yaşatmaya devam ediyor.
Bu muhteşem görüntüye bir manzara olarak bakmak var, bir de bir ibret vesilesi olarak
bakmak, yani Cenab-ı Hakkın yaratmış olduğu eşsiz güzelliklerden birisi olarak görmek de
var. Eğer bir doğa harikası olarak görüp geçerseniz, Erciyes’in size verebileceği hiçbir şey
yoktur. Ama ona hikmet nazarıyla bakarsanız işte o zaman Erciyes size gönlünü açar. Gelip
giden binlerce insan Erciyes’e sadece bir doğa harikası, güzel bir kar manzarası olarak
baktıkları için onu cansız bir dağ olarak görüyor. Binlerce yıl öteden getirdiği hikmet
pınarlarını görmüyor ve asıl bu eşsiz manzaradan mahrum kalıyorlar.
Erciyes projesi ele alınırken bu yönlerle ilgili de kafa yorup çalışma yapılmalı diye
düşünüyorum. Bu şehrin manevi mimarları olan, bir zamanlar Makarr-ı Ulema şehri olarak
anılmasını sağlayan alimlerin yetişmesinde Erciyes’in katkısı ne olmuştur? Onların aldıkları
feyzde Erciyes’in yeri nedir? gibi sorulara verilecek cevaplar aslında çok önemlidir.
Yeri gelmişken belirtmek istiyorum acaba Üniversitelerin tarih bölümlerinde, edebiyat
bölümlerinde bu konularla ilgili çalışma yapılmış mıdır? Eğer yapılmadıysa Belediyemiz
buna öncülük edebilir ve üniversitelerimiz bu ve benzeri konularla ile ilgili çok güzel
çalışmalar yapabilir.
Erciyes’i bir turizm geliri, bir kâr kapısı olarak görmek bence yanlış bir bakış açısı. Buraya
gelen turistlere acaba burada Kayseri’nin maneviyatı ile ilgili Kayseri’nin kültürel kimliğini
oluşturan öncü insanlarla ilgili ne verebileceğiz. Bir Davud-u Kayseri’yi, Seyyid Burhaneddin
Hazretlerini, Somuncu Baba’yı ve daha nicelerini gereği gibi anlatabilecek miyiz? Vallahi
gelen turisti ağırlayıp, hizmet edip, parasını alıp göndermekse amacımız bir Kayserili olarak
vay halimize diyorum. Mahşerde bunun hesabını vermek gerçekten zor olur dostlar bunu hiç
unutmayalım. Eğer bunu yaparsak Erciyes’e büyük haksızlık etmiş oluruz. Bir zamanlar
insanlara verdiği feyzden Erciyes’i mahrum etmek onu cansız bir taş yığını yerine koymaktır.
Bugün izlediğimiz o muhteşem kar manzarasının Allahu Teala’nın bir lütfu olduğunu
unutmayalım. Erciyes gibi bir feyz abidesi her memlekete nasip olacak bir şey değildir. Bu
nimetin kadrini iyi bilmek gerekiyor.
2. Kısım
Erciyes zaman zaman verdiği mesajlarla da insanlara ders verir. Zaman zaman silüetinde
beliren “ALLAH” yazısı bunun en güzel göstergesidir. Bilmiyorum inşallah umuyorum ki
sürdürülen Erciyes Projesi bu silüete bir zarar vermemiştir. Çünkü bu konuda çok hassas
olmama, öyle basit nesnelerin içinden çıkan “Allah” lafızlarına bile gereğinden fazla değer
verildiğini düşünmeme rağmen kısacası bu tür şeyler bizim Allah’a olan imanımızı ne artırır
ne de azaltır diye düşünüyorum. Ancak Erciyes’in silüetinden yansıyan Arapça “Allah” yazısı
ise o basit örnekler gibi durmuyor. O kadar büyük bir resmi veya öylesine bir hat yazısını
ortaya çıkarabilecek bir ressamı veya hattatın olabileceğini sanmıyorum. Fakat hepimizin çok
yakından müşahede ettiği gibi bu yazı insan eli değmeden hemen hemen her yıl çok küçük
eksik veya fazlalıklarla ortaya çıkıyordu. Ayeti kerimenin ifadesiyle “Göklerde ve yerde
Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır”. Buna yürekten inanıyoruz ve
Erciyes’te çıkan bu yazı bu örneklerden bir tanesidir buna emin olun, bu doğallıkta ortaya
çıkan başka bir mucizeyi dünyanın başka bir yerinde zor görebilirsiniz.
Yine Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar
bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o
çok zalim, çok cahildir.” mealindeki ayeti kerime aklıma geldi. Đnsanoğlu sorumluluk alma
konusunda çok istekli olur ama o sorumluluğun yerine getirilmesi konusunda her insanı
maalesef aynı gayretin içinde görmek mümkün değildir. Bu nedenle sorumluluğumuz her
şeyde bir kazanç aramak değildir. Erciyes’e gelen belki de milyonlarca insana vereceğimiz bir
şey yoksa yani maddi anlamda verdiklerimizin dışında inancımızdan, geleneklerimizden,

kültürümüzden verebileceğimiz bir şey yoksa bütün bunları yapmak çok anlamlı gelmiyor
bana. Sadece para kazanmak mı? Đnanın sevgili dostlar Makarr-ı Ulema diye anılan
Kayseri’de de dedelerimizin karnı doyuyordu bizim de karnımız doyar Allah’ın izniyle.
Amacımız sıradan bir kar sporları merkezi yapmaksa, insanların gelip eğlenip gittikleri
mekanlarla oluşturmaksa, bundan dünya üzerinde binlerce var. Bir eksik bir fazla bir önemi
yok. Ama kendi inancını da işin içine katarak bir eser inşa ederseniz işte o zaman fark yaratan
bir hizmet ortaya koymuşsunuz demektir. Đnşallah, Erciyes’te yatırım yapan herkes de
Erciyes’e bu gözle bakar ve onu sadece çil çil dolarların geldiği bir zenginlik kapısı olarak
görmez. Her yaptığımız işin bir inanç altyapısının olması çok önemli. Mimar Turgut Cansever
üstadın belirttiği gibi bugün şehirlerimizin ruhu yok. Niçin o taşlara ruh veremiyoruz. Üst üste
dizilmiş bir anlamı, bir değeri olmayan taş yığınları. Ne zaman bu taşlara taş olarak değil de
ruhu olan ve ona göre muamele edilmesi gereken nesneler olarak görürüz işte o zaman kalıcı
eserler inşa edebiliriz. Vesselam…
ZEKĐ HOCA ĐLE ĐLGĐLĐ KÜÇÜK BĐR NOT…
Önceki günlerde Prof. Dr. Zeki Duman hocamızın trafik kazasında vefatı ile ilgili yazım
hakkında kazanın diğer tarafı olan aileden bir beyefendi beni aradı ve kendilerinin de olaydan
üzüntü duyduklarını belirtti. Keşke hiç olmasaydı diye üzüntülerini dile getirdi. Bir de kaza ile
ilgili karşı tarafın aracının markası ile ilgili verdiğim bilginin yanlış olduğunu bana ifade etti.
Kendisine bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Zeki hocanın hatırasını
yaşatmak amacıyla ailenin bir kültür merkezi yapmak için girişimleri olduğunu öğrenmekte
doğrusu bütün ilahiyat camiasının olduğu gibi beni de ziyadesiyle memnun etti. Benim
oradaki belirttiğim husus zaten kazaya fazla girmek değildi. Onun bir takdiri ilahi olduğuna
kalpten inanıyoruz. Ancak bir görevi daha burada hatırlatmak ve değerlendirmelerine sunmak
istiyorum. Zeki hocanın 30 yıllık çalışmasının ürünü olan “Beyanü’l Hak” Tefsirinin özelde
ilahiyat öğrencilerine genelde ise tüm Erciyes Üniversitesi öğrencilerine, artık ne kadar
imkanlar elverirse dağıtılması konusunda da bir çalışma yaparlarsa onun hatırasını en güzel
şekilde yaşatmış ve çok büyük bir hizmete de imza atmış olurlar. Bu konuda gazetemizin bir
çalışması olduğunu biliyorum ama Zeki hoca vefat edince zannederim yarım kalmış. Ama
gerek Ali Dursun kardeşimle irtibata geçilerek gerekse kendileri bir çalışma yaparak bu
dağıtım işini yayınevi ile de irtibata geçilerek yapılması sağlanabilir. O ifadelerden dolayı ben
de üzüntülerimi dile getirdim ama daha önce bu kitap işini düşünememiştim. O kardeşimizin
arayıp üzüntülerini belirtmesi ile böyle bir fikir de aklıma geldi. Bunu da kendilerinin
dikkatine sunuyorum. Kendilerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3375.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Temizlik Görevlisi Değil Polis
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarlarında
yaşanabilecek olaylar için ilginç önlemler aldı.Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube
Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarlarında
yaşanabilecek olaylar için ilginç önlemler aldı.
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarlarındaki denetimlerini
artırdı. Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz yıllardan farklı olarak kurban pazarlarında ekiplerin
sayısını artırdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde çalışan
ekiplerin bazıları polis yeleği ile vatandaşları bilgilendiren broşürler dağıtırken, temizlik
görevlisi, Milli Piyango satıcısı ve doğalgaz görevlisi kılığına giren sivil ekipler de
pazarlardaki yerini aldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem kurban alacak vatandaşların hem de kurban satıcılarının
mağdur olmaması için büyük çaba sarf ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3376.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Alacak Đçin 13 Yaşındaki Çocuğu Vurdu
Kayseri’de bir kişi, alacaklı olduğu adamın 13 yaşındaki oğlunu tabancayla iki el ateş ederek
yaraladı.Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi Reisoğlu
Caddesi’nde meydana geldi. Đddiaya göre, M. E., alacaklısı...
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Kayseri’de bir kişi, alacaklı olduğu adamın 13 yaşındaki oğlunu tabancayla iki el ateş ederek
yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi’nde
meydana geldi. Đddiaya göre, M. E., alacaklısı olan O. B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın
kavgaya dönüşmesi sonucunda silahını çeken O. B.'nin, M.’E’nin 13 yaşındaki oğlu M. E.
E.’yi ayağından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan O. B., polis ekipleri tarafından
yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan 13 yaşındaki M.E.E. Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın zanlısı O.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ifadesi tamamlanan O. B., geçirildiği sağlık
kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3377.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

69 Veterinerlik Fakültesi Öğrencisi Önlüklerini
Giydi
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 1. sınıf öğrencileri
için önlük giydirme töreni düzenlendi.Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen önlük giydirme
törenine, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi...
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Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 1. sınıf öğrencileri
için önlük giydirme töreni düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen önlük giydirme törenine, Erciyes Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Đhsan Keleş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Önlük giyme töreninde konuşan Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Đhsan Keleş, “Bilindiği üzere hayvan yetiştiriciliği, bakım ve beslenmesi Türk tarihinde çok
eskilere dayanmaktadır. Ülkemizin gerçekleri dikkate alındığında ve Avrupa ülkeleri ile
kıyaslandığında mezun ve fakülte sayımız giderek artmakta ve beraberinde istihdam sorunu
yaratmaktadır. YÖK’ün bu konuda artık çağdaş dünyanın izlediği politikaları izlemesi
gerekmektedir. Çünkü Avrupa Veteriner Hekimliği Birliğinin kriterlerine göre Veteriner
fakültesi kurmak ve eğitimini yapmak oldukça pahalıya mal olmaktadır. Her ne kadar
ülkemizde veteriner hekim istihdamı yakın geçmişte artmış olsa da mevcut fakültelerin mezun
sayıları dikkate alındığında kısa süre sonra tıpkı diğer mesleklerde olduğu gibi veteriner
hekim enflasyonu ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle gelecekte
kaliteli eğitim alan ve başarılı olan mezunlar ancak bu sahada istihdam alanı bulacaktır” diye
konuştu.
Veterinerlik mesleğinin zorluğuna dikkat çeken Keleş, “Bu eğitimi başarı ile tamamlamanız
için çok çalışmanız gerekir. Öğretim üyelerimizin, sizlerin öncelikle kendinize, ailenize,
memleketinize ve tüm insanlığa faydalı olabilmeniz adına gerekli donanımı aktarmak için
elinden gelen çabayı sarf edeceğinden hiç kuşkum yoktur. Giyeceğiniz önlükler temizliği,
dürüstlüğü ve fedakarlığı temsil etmektedir. Bu vasıflara sahip öğrenciler olacağınızı ümit
ediyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından, Veterinerlik Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine önlük giydirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3378.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Vali Düzgün Engellilere
Sertifikalarını Dağıttı

Girişimcilik

Vali Orhan Düzgün, Girişimcilik Engel Tanımaz projesi kapsamında düzenlenen kursları
başarıyla tamamlayan 43 engelliye 30 bin TL’ye kadar hibe desteği alma imkanı sağlayan
girişimcilik sertifikalarını dağıttı.Vali Düzgün, Aile ve Sosyal...
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Vali Orhan Düzgün, Girişimcilik Engel Tanımaz projesi kapsamında düzenlenen kursları
başarıyla tamamlayan 43 engelliye 30 bin TL’ye kadar hibe desteği alma imkanı sağlayan
girişimcilik sertifikalarını dağıttı.
Vali Düzgün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engellilere yönelik uygulamaya
konulan “Girişimcilik Engel Tanımaz” projesi kapsamında Kayseri’de kamu kurumları
tarafından ortaklaşa yürütülen kursların sona ermesi nedeniyle düzenlenen sertifika dağıtım
törenine katıldı.
75. Yıl Đstikbal Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Vali Düzgün,
toplumun içerisinde çok önemli yer tutan engellilerle özellikle bir arada olmayı istediğini,
aynı zamanda kendisinin de bir engelli yakını olması nedeniyle törenin kendisi için özel bir
anlam taşıdığını belirtti.
Son yıllarda engellilere yönelik hizmetlerde ciddi bir artışın olduğu, bununda toplumun her
kesimi tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Vali Düzgün, şöyle devam etti:
“Bundan 30 yıl kadar önce engellilerin eğitimi adına Türkiye’de gösterilebilecek okul sayısı 3
ya da 4’tü. Ankara’da, Đzmir’de böyle bir okul varmış diye duyardık. Ama artık her
şehrimizde hatta aynı şehirde birkaç mahallede, bazen ilçelerimizde engellilere yönelik pek
çok rehabilitasyon merkezinin, okulun olduğunu görmek gerçekten memnuniyet verici.
Devletin engellilere yönelik olarak kurmuş olduğu değişik birimler, genel müdürlükler vardı.
Ama iki yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurularak artık Bakanlık seviyesinde
konu ele alınmaya başladı. Engelli vatandaşlarımızın toplum hayatına katılması, onların
evlerinin dört duvarı arasından çıkarak sokakta, parkta, bahçede, alışveriş merkezinde rahatça
gezebilmesi, çalışabilmeleri ve iş hayatına atılabilecek olmaları son derece önem
taşımaktadır.”
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü’nün önderliğinde Đl Milli Eğitim Müdürlüğü,
KOSGEB ve Develi Belediyesi’nin desteğiyle iki etap halinde gerçekleşen kurslar sonunda 43
engellinin sertifika almaya hak kazanması ve bu sertifika sayesinde KOSGEB tarafından
desteklenecek olmasının önemine işaret eden Vali Düzgün, “Đnsanın meşgul olabileceği bir
şeyi olursa kendi dertlerini ve sıkıntılarını çok daha çabuk unutuyor. Aile ve ülke
ekonomisine katkıda bulunmasının yanı sıra bu konu ayrıca önem taşıyor. Sabah
kalktıklarında gidebilecekleri işin ya da işyerlerinin olması engellilerin kendilerine olan
özgüvenlerinin, aile mutluluklarının, arkadaşlarıyla ilişkilerinin, toplumla ilişkilerinin daha
sağlıklı ve mutlu olmaları adına kursun düzenlenmesi önemli bir fırsat olmuştur. Đş kurarak
ailelerine, topluma faydalı bireyler haline gelmelerini arzu ediyoruz.”

Vali Düzgün, törenin yapıldığı 75. Yıl Đstikbal Rehabilitasyon Merkezi’nin Boydak Ailesi
tarafından yapıldığını da hatırlatarak, hayırseverler şehri olarak bilinen Kayseri’de son derece
modern fiziki özelliklere sahip binayı engellilere kazandırdığı için Boydak Ailesi’ne teşekkür
etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin Akyüz konuşmasında 43 engellinin ailelerinin
de desteğiyle iş hayatına atılabilecek donanımı kazandıklarını anlatırken KOSGEB Kayseri
Merkez Müdürü Erdal Çınar ise, belgeyi alan engellilerin protokol gereğince iş kurabilmeleri
için 30 bin TL hibe desteğinin hazır olduğunu, büyük düşünenler için ise faizsiz 70 bin TL
uzun vadeli kredi seçeneğinin mevcut olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün ile programa katılan Vali Yardımcısı Mehmet Emin
Avcı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin
Akyüz, Đl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Erdoğan engellilere girişimcilik sertifikalarını
dağıttı.
Engelli ailelerinin de katıldığı ve kimi zaman duygusal anların yaşandığı sertifika dağıtımı
sırasında duygularını dile getirmeye çalışan Engelli Zehra Aşık, “Mutluluktan
konuşamıyorum bile. Bize bu imkânı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valim
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” derken, doğuştan ayaklarından engelli 13 yaşındaki
kızı Kadriye Yılmaz ile birlikte kursa katılan Feraziye Yılmaz ise hayatının en mutlu anını
yaşadığını ifade etti.
Sertifika almaya hak kazanan engellilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Düzgün, daha
sonra rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocukları ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3379.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Bir Günde Çimlendirilmiş Yeşil Alanlar
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak refüjlerde,
parklarda ve bahçelerde hazır kesme çim kullanıldığını, böylece hem zamandan hem de çim
ekme, sulama ve bakım maliyetinden tasarruf edildiğini belirttiGeçen...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak refüjlerde,
parklarda ve bahçelerde hazır kesme çim kullanıldığını, böylece hem zamandan hem de çim
ekme, sulama ve bakım maliyetinden tasarruf edildiğini belirtti
Geçen yıl ilk uygulamaya Esenyurt Mahallesinde yapımı tamamlanan Paşalar, Hangar ve
Büyükmenderes Caddelerinde başlanıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri
ilinde mevsim şartları gereği yeşil alanların oluşturulması, bakımı, sulanması ve
gübrelenmesinin maliyetinin yüksek olduğunu, çünkü yazları kurak ve sıcak, kış aylarının ise
uzun ve sert geçtiğini bildirdi.
Uygulanan alanlarda başarı sağlandı.

Uzun araştırma ve uygulama sonuçlarının değerlendirilerek hazır çimin tercih edildiğini ve
uygulamada başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şunları söyledi.
“Yeşil ve refuj alanlarında her yıl çim ekimini gerçekleştiriyoruz. Ancak çim ekimi gerek alt
yapı, gerek ise çim türü ve cinsinin toprak ile uyumsuzluğu yeşil örtü oluşturmamıza birçok
kere engel olmakta idi. Bu nedenle Kayseri iklimine uygun toprak ile bütünleşmiş ve ekim,
çimlendirme ile gübreleme çalışması istemeyen hazır kesme çimler satın alarak serilmesini
sağlıyoruz. Bu çalışma ile hem zamandan tasarruf ediyoruz, hem de mevsim şartı aramadan
alanları yeşil sahaya dönüştürebiliyoruz. Bu yıl 23 bin m2 rula hazır çim aldık. Son olarak
Selçuklu ve Danışmentgazi Mahallelerinde yer alan parklara ve yamaçlara serdik. Ayrıca bu
alanlara 500 adet yapraklı ve ibreli ağaçlar diktik.
Başkan Büyükkılıç, bu uygulama ile bir günde mahallenin yeşil alana dönüştüğünü işine
gidenlerin iş sonrası mahalleye geldiklerinde çimlendirilmiş parklar, yeşil alanlar ile refüjleri
görünce şaşkınlıklarını gizleyemediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3380.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kocasinan Bayram Öncesi Personeli Sevindirdi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kurban Bayramı öncesi çalışanlar için; maaş,
ücret, ikramiye, sosyal denge zammı ve kışlık kaban parası olarak toplam 1,7 milyon lira
ödediklerini söyledi.19 yıldır çalışanların emeğinin karşılığını...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kurban Bayramı öncesi çalışanlar için; maaş,
ücret, ikramiye, sosyal denge zammı ve kışlık kaban parası olarak toplam 1,7 milyon lira
ödediklerini söyledi.
19 yıldır çalışanların emeğinin karşılığını bir gün bile aksatmadan ödediklerini vurgulayan
Başkan Bekir Yıldız, "Personelimizin hak ettiği; maaş, ücret ve ikramiyelerini gününde
ödüyoruz. Çalışanlarımız kesinlikle kimseye muhtaç olmasın; kurbanını rahatça kessin,
bayram alışverişini sıkıntısız yapsın isterim. Bu nedenle memur, sözleşmeli ve işçi
personelimizin maaş, ücret, ikramiye, sosyal denge zammı ve kışlık kaban parası olan 1
milyon 617 bin lirayı bayram öncesi hesaplarına yatırdık" dedi.
Başkan Bekir Yıldız, personelin imkanlarını sürekli daha da iyileştirip alnının teri kurumadan
hakkını ödemeyi prensip edindiklerinin altını çizerek, “Hizmetin hızını, kalitesini ve
çalışanların motivasyonunu artırmak için çalışanımızın alacağını eksiksiz ve gününde
ödüyoruz. Hiçbir zaman işveren gibi hareket etmedik. Đmkanlarımız ölçüsünde, yirmi yıla
yaklaşan bir zaman diliminde paramızı dengeli bir biçimde harcarken çalışanımızdan tarafa
biraz daha ağırlık verdik. Maaş ve ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesi ödenmesi
çalışanımızı da sevindirdi. Çalışan arkadaşlarım kafası rahat, huzurlu bir bayram yaşayacak.

Tabiki esnafımız da, bu ödemelerden nasibini alacak. Güle güle harcasınlar. Bu vesileyle
personelimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden tebrik ederim" diye konuştu.
Bayram öncesi 1,7 milyon lira maaş, ücret, ikramiye, sosyal denge zammı ve kışlık kaban
parası hesabına yatan Kocasinan Belediyesi çalışanları da Başkan Bekir Yıldız’a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3381.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kayseri'nin Yamaç Paraşütü Tutkusu
Her yıl düzenlenen dünya çapındaki organizasyonlarla Kayseri'nin ismini hava sporlarında
duyuran Talas Belediyesi yamaç paraşütünde bu yıl açtığı üçüncü dönem başlangıç kursları
büyük ilgi gördü. Kursa katılan 50 sporcunun eğitimlerdeki...
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Her yıl düzenlenen dünya çapındaki organizasyonlarla Kayseri'nin ismini hava sporlarında
duyuran Talas Belediyesi yamaç paraşütünde bu yıl açtığı üçüncü dönem başlangıç kursları
büyük ilgi gördü. Kursa katılan 50 sporcunun eğitimlerdeki heyecanı görülmeye değerdi.
Kayseri'de hava sporlarından yamaç paraşütüne ilgi her geçen gün artıyor. Talas Belediyesi
bünyesinde açılan kurslarda şimdiye kadar 600 sporcu yetişti. Bu yıl ise üçüncüsü açılan
kursa kayıt yaptıranların sayısı 50'yi buldu. Yamaç paraşütü eğitmenlerinden teorik ve pratik
eğitim alan kursiyerler, ilk etabı tamamlamaları için gerekli uçuş sayısı olan 10'u tamamlamak
için sabahın erken saatlerinde tepelerden yükseliyor. Büyük heyecan dolu uçuşlarda
kendilerini gökyüzüne bırakan yamaç tutkunları, kuşlar gibi özgür olmanın mutluluğunu
yaşıyor. Talasgücü Belediyespor yamaç paraşütü eğitmeni Celal Yıldız, Kayseri'de yamaç
paraşütünün büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Talep nedeniyle bu yıl üçüncü kez başlangıç
kursları düzenledik" dedi. Talasgücü Belediyespor olarak eğitimlere hız kesmeden devam
ettiklerini kaydeden Yıldız, "Bu dönemin üçüncü yamaç paraşütü kursunu açtık.
Öğrencilerimizle teorik eğitimleri tamamladık artık uçuş eğitimlerini yapıyoruz. Eski
öğrencilerimiz de bu eğitimlerimize katılarak bizleri bırakmıyorlar. Her zaman bizlerle
beraberler. Talasgücü Belediyespor olarak yakın zamanda çok iyi sporcular yetiştirip ülke
çapında dereceler elde etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Talas Belediye Başkanı Rifat
Yıldırım ise, tarım ve sanayisinin olmadığı ilçenin tarihi doku ve hava sporlarıyla turizme
yöneldiğini anlatarak, "Talas'ın hedefi artık turizmde hak ettiği yeri almaktır" dedi. Başkan
Yıldırım, turizmin geniş kapsamlı bir kavram olduğunu ifade ederek, bunun içerisinde yer
alan tarihi değerler ve spor turizminin artık Talas'ın büyük hedefi olduğunu söyledi. Bu
kapsamda 10 yıldır yamaç paraşütü, yelken kanat ve model uçak gibi hava sporlarında uluslar
arası organizasyonlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Artık Talas'ın,
Kayseri'nin ismi hava sporlarındaki organizasyonların yanında sporcuların da elde ettiği
derecelerle anılmaya başladı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3382.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

AK PARTĐ ĐKTĐDARI ĐLE DEVELĐ ŞAHA
KALKIYOR
Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, AK Parti hükümetinin yerel yönetimlere büyük önem
verdiğini belirterek, “ Develi ilçemiz AK Parti iktidarı ile adeta şaha kalkıyor” dedi.
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Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Develi’nin her geçen gün geliştiğini ve Kayseri’nin
gözde ilçeleri arasında yer aldığını söyledi. Başkan Özkan, Develi’ye yapılan yatırımların 50
Milyon TL’yi bulduğunu ifade ederek, “2002 yılında Kayseri Đlimizin en büyük yatırımı
olarak gösterilen Zamantı Tüneline o günün parasıyla 1.4 Trilyon , Bu günün parasıyla 1.4
Milyon TL ayrılabilirken Ak Parti Đktidar döneminde Sadece Son 1 yıl içerisinde Đlçemizin
gelişimine ve insanımızın refah seviyesinin yükselten çalışmalara o günlerin parasıyla 506
Trilyon, Bu günkü parayla 361 katı olan 506 milyon TL yatırım yapılmaktadır” dedi.
142 YILLIK BELEDĐYE’NĐN KURUMSAL KĐMLĐĞĐ OTURDU
Develi’ye yapılan yatırımlar ve ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Recep
Özkan, Develi’nin 142 yıllık bir Belediyecilik deneyimi olduğunu söyleyerek, “ Đnsanlık
tarihinin yazıldığı Coğrafya içerisinde, önemli bir yere sahip Anadolu’da simge haline gelmiş
olan Erciyes Dağının eteklerinde bulunan Kayserimizin Gelişen ve Kentleşen Đlçesi Develi;
Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde Đç Anadolu ile Çukurova
arasında stratejik önemi nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 142 yıllık
Belediyecilik deneyimi bulunan,Mustafa Kemal Paşa’nın Everek(Develi) Belediye Riyasetine
gönderdiği emir ile Kayseri’de ilk olarak 1918 yılında Kuvayi Milliye Teşkilatı kurulan
Develimiz, 4 Belde 45 Köy 12 mezrası ile 66.500 nüfusa sahiptir. Böylesine köklü bir
belediye olan Develi’nin artık kurumsal kimliği oturmuş bir haldedir”
Başkan Özkan, göreve geldikleri günden itibaren ilçe halkına daha yaşanılabilir bir ilçe
kurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydederek, “ Bizim tek amacımız
halkımıza hizmet etmektir. Bunun için kendi belediye personelimiz, partimizin ilçe
yöneticileri, il yöneticileri ve Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere diğer
belediyelerimiz ve Valilimizle sürekli irtibat halinde çalışıyoruz.
Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar ortada. Develi halkına yakışır bir ilçe için gece gündüz
çalışıyoruz. Bundan sonrada elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bizimi
prensibimiz, ( Halka Hizmet, Hakka Hizmettir) bunun bilincinde hareket ediyoruz” diye
konuştu.
BORÇLU HALDEN ALACAKLI HALE GELDĐK
2004 yılında bir trilyon civarında borçla devralınan develi belediyemizin personelimize olan;
emekli sandığı kesenekleri, tasarruf teşvik ve KEY ödemelerinin tamamı kısa sürede
ödenerek önce Personelimize sonra da Devletimizin kurumlarından SSK, Emekli sandığı,
Hastane ve eczanelere borçlu bir belediye olmaktan kurtulması sağlanmıştır.
Çıkan yasa gereği personel giderleri bütçe gelirlerinin %30’unu aşamayacağının belirtilmesi
sonrası yapılan düzenlemeler neticesinde 2012 yılı bütçemiz 18 Milyon TL olan Bütçemiz

16.6 Milyon TL olarak %98 oranında gerçekleşirken personel giderimiz de bütçe
gelirlerimizin %18’üne kadar düşmüştür.2013 yılı itibarı ile Halkımızdan 2.3 Milyon TL de
alacağımız bulunmaktadır.
DETOK ĐLE 216 PROJE HAYATA GEÇĐYOR
2013 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansının destekleriyle 11 üniversite ve 100’e yakın
öğretim üyesinin katkılarıyla Develi Turizm Odaklı Kalkınma Projesi başlatılarak Đlçemizin
kalkınmasına katkı sağlaması için; Turizm, Tarım ve Hayvancılık, Yöresel Kültürel Değerler,
Sanayi ve Madencilik, Kentsel Doku ve Planlama, Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme, Patent
alma, Marka oluşturma, Konaklama, Enerji’de etkin yapılanma, istihdam konularında 22
Proje alanında 216 proje geliştirilmek suretiyle yatırımcıların iş adamlarının, genç
girişimcilerin, ilçe dışında olup da Đlçesine yatırım yapmak isteyen hemşerilerimizin
istifadesine sunulmaktadır.
DEVELĐ OVASI ĐKĐNCĐ ÇUKUROVA OLMA YOLUNDA
Daha önceki iktidarlar döneminde yeterli ödenek ayrılmadığı için 200 Milyon TL ye mal
olması beklenerek 50 yıl sürer denilen zamantı derivasyon tüneli çalışmasına gereken destek
Ak Parti iktidarı ile sağlandı.
6 yılda tamamlanarak 2010 yılında Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın yeniden canlanması ve
Develi Ovasının sulanması için Zamantı Tünelinden su takviyesi yapıldı. Ayrıca Seyrani
Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri tarafından Develi ovası tuzluluk oranı araştırmaları, 57
bin hektarlık alanda basınçlı sulama ve arazi toplulaştırma çalışmaları başlatılarak Develi
ovasının ikinci Çukurova olması için gereken destek sağlandı.
SOSYAL SORUMLULUĞUMUZUN BĐLĐNCĐNDEYĐZ
Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan Fenese Aşağı Mahallemizdeki Öksenek bölgesindeki
eski meskenler kamulaştırılıp Alparslan Mahallesine sosyal konut projesi ihale
aşamasındadır.
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Đhtiyaç sahiplerine gereken desteklar sağlanırken
Muhtaç ailelere gıda yardımları sürekli olarak devam etmektedir. Ayrıca Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürlüğü hizmet binasının da ihalesi yapılarak 2014 yılı içerisinde halkımızın
hizmetine sunulması beklenmektedir. Rehberlik Araştırma Merkezi için arsa tahsisi
yapılmıştır.
Mezarlık hizmetlerimiz yeni alanda ihtiyaca cevap verilecek şekilde dizayn edilirken Cenaze
hizmetlerimiz de 4 cenaze kapasiteli bir araç, 3 çadır ve cenaze evlerine ilk yemek de
Belediyemiz tarafından ikram edilmektedir.
AK PARTĐ ĐKTĐDARI ĐLE YATIRIMLAR ARTTI
2002 yılında Kayseri Đlimizin en büyük yatırımı olarak gösterilen Zamantı Tüneline o günün
parasıyla 1.4 Trilyon , Bu günün parasıyla 1.4 Milyon TL ayrılabilirken Ak Parti Đktidar
döneminde Sadece Son 1 yıl içerisinde Đlçemizin gelişimine ve insanımızın refah seviyesinin
yükselten çalışmalara o günlerin parasıyla 506 Trilyon, Bu günkü parayla 361 katı olan 506
milyon TL yatırım yapılmaktadır.
Bu yatırımlara katkısı bulunan; Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendiye,
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlar Kurulumuzun mensuplarına, Sayın
Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Đl
Başkanımız Ömer Dengiz ve Đl Teşkilatımızın değerli yöneticilerine, Đl Meclisi ve Belediye
Meclisimizin değerli üyelerine, STK temsilcilerimize, Kamu Kurum ve kuruluşlarımızın
değerli yöneticilerine; Şahsım, Đlçe Teşkilatımız ve Develi halkımız adına teşekkür ediyoruz
DAHA YEŞĐL BĐR DEVELĐ ĐÇĐN
Göreve geldiğimiz günden itibaren çevre konusu ilk önceliğimiz olmuştur. Bu nedenle 19
olan Park sayımızı 59’a ulaştırdık. Develi Đlçemizin Đmar alanı yaklaşık 4.500 Ha olup
nüfusumuz 37.875 kişidir. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 16 metrekaredir. Her yıl
binlerce ağacı Ağaçlandırma Bölgelerimizde toprakla buluşturmaya devam ediyoruz.

2004 yılında 19 olan araç sayısı, iş makinası ve hizmet araçları ile birlikte 52 ye ulaşmıştır.10
yıl içerisinde alınan araçlar için yapılan ödeme 1.8 Milyon TL olmuştur.
Yıllardır çözülemeyen cumhuriyet meydanı sorunu mülk sahibi olan kamu kuruluş
temsilcileriyle görüşülerek varılan mutabakat sonucunda ilçemiz modern bir meydana
kavuşmuştur. 10 yılda; sıcak asfalt, soğuk asfalt ve parke çalışmalarıyla şehrimizin en ücra
köşelerine kadar ulaşım ağı yapımı sağlanmıştır.
Eğitime katkı çalışmalarına ayrı bir önem veren Belediyemiz de öncelikle kendi personeline
hizmet içi eğitim, 2007 yılında Tek sicil uygulaması, e-devlet, e-imza, e-arşiv eğitimlerinin
yanı sıra hayır severlerle dayanışma içerisinde olarak ilçemize onlarca eğitim yuvası, öğrenci
yurdu, sağlık alanı kazandırmıştır.
ALTERNATĐF ENERJĐ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Alternatif ve yenilenebilir enerji alanlarından Güneş enerjisi, Rüzgâr enerji santralleri
konularında AR-GE çalışmaları başlatılmış olup Nehir santrallerinin desteklenmesi ve Develi
ovasına dengeli su sağlanması da göz ününde bulundurularak Zamantı Regülatörü ve
kamulaştırılma dahil yaklaşık iki yüz milyon liraya mal olan Gümüşören barajının 2014
yılında hizmete girmesi hedeflenmektedir.
BÖLGESEL HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Sağlık alanında;112 Acil, çocuk hastalıkları hastanesi, diyaliz merkezi, kadın doğum
hastanesi, diş hastanesi üniteleri uzman doktorlarıyla Halkımıza hizmet vermektedir.
Hizmet veren ünitelerin parçalı ve ayrı ayrı yerlerde olması hizmeti zorlaştırmakta ve zaman
zaman aksamalara neden olmaktadır.
Hizmet kalitesini yükseltmek ve Develi Devlet Hastanesi toplu bir kompleks içerisinde hizmet
vermesi için belediyemiz tarafından yer tahsisi yapılarak 200 yataklı Bölgesel Hastane
çalışması başlatılmıştır.
KÖYDEN GÖÇÜN ENGELLENMESĐ
Köyden göçün önlenmesi köyde yaşam standartlarının yükseltilmesi için hükümetimizin
başlattığı KÖYDES ve BELDES projeleri kapsamında Köylerimizin yıllardır süre gelen
sorunlarından olan içme suyu, kanalizasyon ağı, yol, parke, bordür çalışmaları sayesinde
köylümüzün ayağı çamurdan kurtularak köylerimiz yaşanabilir hale gelmiştir. Köylerdeki
okullarımızın standartları ve teknik imkanları artırılırken eğitimlerine devam etmek isteyen
öğrencilerimize taşımalı eğitim desteği verilerek köyde öğrencilerimizin en az lise mezunu
olmaları sağlanmaktadır.
BÖLGESEL HAYVAN PAZARI
Günde 200 Ton üzerinde elde edilen süt ürünü, yem bitkilerindeki artış, Mera ıslahı, Kapama
elma bahçeleri ile Tarım ve Hayvancılığın adeta merkezi konumuna gelen ilçemiz yeni
Bölgesel hayvan pazarına kavuşmuştur. Çok yakın zamanda hizmete girecektir.
KALĐTELĐ ĐÇME SUYU
Zamantı Tüneli içerisinden çıkan ve grup köyler ile Đlçemize verilecek olan içme suyu
çalışması 17 milyon TL ye ihale edilmiş olup şu anda Gazi Kasabası sınırlarında Beşinci
kilometrede boru hattı döşenmekte olup, dağıtım merkezi Öksüt ve Tombak su depoları
inşaatları hızla sürüyor. Yıl sonuna kaliteli içme suyumuzun çeşmelerimizden akması için
gayret edilmektedir.
HABER-FOTOĞRAF: ERKĐNBEĞ UYGURTÜRK
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3383.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ BĐTTĐ 29 YIL SONRA
MESLEĞĐNE KAVUŞTU
Yıllarca başörtüsü zulmüne maruz kalan Emine Yılmaz 29 yıl sonra Avukatlık ruhsatına
kavuşarak kendi bürosunu açtı.
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Uzun yıllar boyunca birçok insanın hayatını alt üst eden başörtüsü yasağının bir mağduru da
Emine Yılmaz. 1983 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nde eğitimine başlayan Yılmaz, o
dönemki başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimine 29 yıl ara vermek zorunda kaldı. 2008 yılında
çıkan afla birlikte eğitim hayatına yeniden dönen Yılmaz, 2 yıllık eğitimden sonra mezun olup
gerekli şartları sağladıktan sonra Avukatlık ruhsatına kavuştu.
Yıllar sonra gelen özgürlükle mesleğine kavuşan Yılmaz, Kayseri Barolar Birliği Başkanı
Fevzi Konaç, Erciyes ve Melikşah üniversiteleri Hukuk fakültesi Dekanları Murat Doğan ve
Murat Şen, meslektaşları, ailesi ve dostlarının katıldığı bir törenle kendi avukatlık bürosunu
da açtı.
Uzun bir mağduriyet dönemi ve özgürlüklerin yaşanamadığı bir ülkede ödenmiş bedeller var
diyen Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, ‘ Bu ülkede özgürlükler kim adına ne adına
olursa olsun yaşandığı, pekiştiği sürece ülkedeki iç huzur ve barış artarak devam edecek. Biz
bir baro olarak tüm avukat arkadaşlarımızın meslek hayatında elbette iyiyi, güzeli, doğruyu
yapmaları yanında, inandıkları ve değerleriyle mesleklerini icra etmelerini son derece
önemsiyor ve insana yakıştığını düşünüyoruz. Bu gün çok gecikmelide olsa bir kardeşimizin
bu güzel gününe şahitlik etmek bizleri de mutlu ediyor. Đnşallah bu ülkede geçmişte yaşanan
acılar yaşanmasın. Herkes inandığı değerlerde özgür olsun’ dedi.
Sabır acıdır meyvesi tatlıdır, çok çileler çektik inşallah o acı sabır dönemini bitirdik artık
diyen Yılmaz ‘Uzun bir süreçte yaşadığımız hakkımız olan şeyi alamamamızın mağduriyetini
yaşadık. Toplumda, kamusal alanda yok sayıldığımız zamanlar yaşadık. Bu gün gelinen
noktada demokratik hakların bireysel olarak kullanılması anlamında bizleri çok mutlu eden
şeyler. Đnşallah bunun bu şekilde devam etmesi temennimizdir’ diye konuştu.
HABER:ŞERĐF ARSLAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3384.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kılıçdaroğlu'na Mahkemeden Bir Şok Daha
Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya attığı iftiralardan dolayı sürekli olarak
tazminat ödemeye mahkum olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkemeden bir
şok daha geldi. Kılıçdaroğlu, asılsız iddialarından dolayı...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya attığı iftiralardan dolayı sürekli olarak
tazminat ödemeye mahkum olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkemeden bir
şok daha geldi. Kılıçdaroğlu, asılsız iddialarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'ye 15 bin lira daha tazminat ödemeye mahkum edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu iddialarla ilgili olarak 2. kez
takipsizlik kararı verilmesi üzerine yaptığı açıklamalardan dolayı Başkan Özhaseki tarafından
tazminat davası açılmıştı.
Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlanan davada 'davalının asılsız yere
suçlayıcı ifadelerde bulunduğu, yapılan açıklamaların yargı gücünün otoritesi ve tarafsızlığını
etkileyecek bir davranış biçimini bünyesinde barındırdığı' dile getirilmiş ve tazminat talebinde
bulunulmuştu.
Mahkeme tarafından alınan kararla, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Başkan
Özhaseki'ye 15 bin lira manevi tazminat ödemesine ve ayrıca mahkeme masrafları, faiz ve
avukat ücretini karşılamasına hükmedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3385.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2
Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2
kişi yaralandı.Đddiaya göre, Đncesu ilçesinde hatalı sollama yapan Mustafa Ş. idaresindeki 33
CDL 60 plakalı otomobil, Osman K. yönetimindeki...
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Kayseri’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2
kişi yaralandı.
Đddiaya göre, Đncesu ilçesinde hatalı sollama yapan Mustafa Ş. idaresindeki 33 CDL 60
plakalı otomobil, Osman K. yönetimindeki 38 ZU 698 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri Mustafa Ş. ve Osman K. yaralanırken, Mustafa Ş.’nin yanında
bulunan Emel Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe
kapanırken, yaralılar ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza
yerinde yapılan inceleme sonrasında otomobiller olay yerinden kaldırılırken, Emel Ş.’nin
cesedi de otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3386.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Bayramda Her 30 Kilometrede Bir Polis Ekibi
Görev Yapacak
11 Ekim 2013 günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kayseri Emniyet
Müdürlüğü’nün gerekli tedbirleri aldığı, şehirler arası yolda her 30 kilometrede bir trafik
ekibinin görev yapacağı bildirildi.Đl Emniyet Müdürü Mustafa...

11 Ekim 2013 Cuma 11:30
11 Ekim 2013 günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kayseri Emniyet
Müdürlüğü’nün gerekli tedbirleri aldığı, şehirler arası yolda her 30 kilometrede bir trafik
ekibinin görev yapacağı bildirildi.
Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitesinden yaptığı
açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde alışveriş yapmaları ve seyahat
etmeleri amacıyla, ilimiz şehir içi ve şehirlerarası yollarda Bayram öncesi ve Bayram tatili
süresince çeşitli trafik tedbirleri alınmıştır” dedi.
Aydın, “ Vatandaşlarımızın il merkezinde herhangi bir trafik sıkışıklığı yaşamaması ve trafik
güvenliğinin sağlanması için il merkezindeki rutin tedbirler dışında kurban satış yerlerinde,
alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde, Osman Kavuncu ve Kocasinan Bulvarı, Asri
Mezarlık güzergahında, Otobüs Terminalinde, Havaalanında ve tüm güzergahlarımızda
gerekli tedbirler alınmıştır” ifadesinde bulundu.
Aydın, alınan önlemler konusunda şu bilgileri verdi:
“Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından görev alanı
içerisinde yer alan güzergâhlarda tatilin başlangıç ve bitiş günlerinde ortalama her 30
kilometreye bir ekip görevlendirilecek, özellikle gün batımı (18.00-20.00) ve gün doğumunda
(04.30-06.30) yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilenler ile uzun yoldan
geldiği anlaşılan sürücüler uygun yerlerde konuşlanacak ekiplerimiz tarafından durdurularak
kısa süreli araçlarından inmeleri sağlanacaktır.
Denetimlerde yorgunluğu, uykusuzluğu veya süre ihlali tespit edilenler ile dileyen
vatandaşlarımız Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Anbar Mahallesi Osman Kavuncu
Bulvarı No: 472) ile bağlı Pınarbaşı (Malatya yolu üzeri) ve Yeşilhisar (Niğde yolu üzeri)

Đstasyon Amirliklerinde ve sosyal tesislerde dinlenebilecekler bu süre zarfında da kendilerine
ikramda bulunulacaktır.
Kurban Bayramı nedeniyle Çevreyolu üzeri başta olmak üzere bayram tatili süresince
yollarımızda yapılacak olan trafik kontrollerinde; alkol, aşırı hız, emniyet kemeri, hatalı
sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural
dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3387.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Emniyet’ten Vatandaşlara Uyarı:
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlenen kurban
pazarlarında vatandaşları dolandırılmamaları konusunda uyardı.Đl Emniyet Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı öncesi ve bayram...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlenen kurban
pazarlarında vatandaşları dolandırılmamaları konusunda uyardı.
Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı öncesi ve bayram
süresince Alıveriş merkezlerimizde, kurban pazarlarında, ilimiz mezarlıklarında, şehir
merkezi ana caddelerinde, otobüs ve tramvay duraklarında, il genelinde yoğun bir alışveriş ve
yaya trafiği olacağından Đl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü asayiş tedbirleri düşünülmüş
ve uygulamaya konulmak üzere gerekli planlamalar yapılmıştır” ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:
“Otobüs Terminali, Tren Garı gibi ulaşım yerlerinde, alışveriş merkezleri çevresinde, tramvay
ve otobüs duraklarında, şehir merkezi ana arterlerde, hayvan pazarlarında ve mezarlıklarda
gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, uyarıcı el ilanlarımızın dağıtımına başlanmıştır. Proaktif
polislik anlayışı içerisinde hizmet veren teşkilatımız dışında halkımızın da suç ve suçlu ile
mücadelede bizlere yardımcı olması kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu tedbirler dışında önceki yıllarda meydana gelen olaylarda kullanılan sistemler uyarı amaçlı
olarak aşağıda belirtilmiştir:
Kurbanlık alırken hayvanı görmeden alış veriş yapmayın, dolandırılabilirsiniz !
Kurban almaya gittiğinizde, yanınıza gelerek, alım satım yerlerindeki bazı kurbanlıkların
kendisine ait olduğunu söyleyerek, pazarlık yapıp sizden para almaya çalışan insanlara dikkat
ediniz.!
Kurbanlık alış verişinizde size değerinden düşük kurban satmaya çalışan veya pazarlığı kısa
tutan şahıslara karşı dikkatli olunuz, alacağınız kurban çalıntı olabilir !
Kurban sattığınızda, para olarak, Euro, dolar v.s. olduğunu söyleyerek değeri düşük Polonya,
Peru, Arjantin v.s gibi paraları size vererek dolandırıcılık yapabilirler. Alış verişlerinizi
mümkünse bildiğiniz paraları ile yapın!
Kurban alım satımlarında size verilen senet veya çekin sahte ve çalıntı olabileceği gibi,
üzerinde her hangi bir mal varlığı olmayan bir şahsında bu çek ve senetleri kullanıyor
olabileceğini mutlaka düşünün!

Kurban satın alan kişi, size kurban parasını evinde veya iş yerinde vereceğini söyleyerek,
kurbanlığı aldıktan sonra sizi atlatarak kurban parası vermeden kaçabileceğini aklınızdan
çıkarmayın!
Kurban pazarlarında, kurban alan ve satan insanların üzerinde, yüklü miktarda para
bulunduğundan, yankesiciler tarafından paralarınız çalınabileceğinden, size yaklaşan,
sıkıştıran, sarılan, üzerinize düşmeye çalışan, üzerine bir şey bulaştığını söyleyerek
temizlemeye ve kavga yapma bahanesi ile etrafınızı saran insanlara dikkat ediniz!
Kurban pazarlarında yanınıza gelerek yerde para bulduğunu ve size ait olduğunu söyleyerek
paranızı kontrol etmenizi isteyenlere dikkat ediniz dolandırıcı olabilir
Paralarınızı herkesin yanında çıkarıp saymayın ve kimseye göstermeyin, paralarınızı aynı yere
koymayın, paraları bölerek değişik ceplerinize koyun ve ceplerinizi mutlaka kilitli
bulundurun!
Hayvan pazarlarında ve mezarlık ziyaretlerinde araçlarınızda değerli eşyalarınızı
bırakmayınız.
Suçla mücadelede en büyük yardımcımız vatandaşımızın vermiş olduğu destek ve katkılardır.
Bu nedenle herhangi bir olay karşısında yada şüpheli durumda "155 Polis Đmdat" telefonunu
çekinmeden arayınız.
Kurban Bayramınızı kutlar, aileniz ile birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3388.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Otomobilin Çarptığı Genç Kız Yaralandı
Kayseri’de karşıdan karşıya geçerken kararsız kalıp duraklayan genç kız, bir otomobilin
çarpması sonucu yaralandı.Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü’nün şehrin işlek noktalarına
yerleştirdiği MOBESE kameraları, meydana gelen kazaları...

11 Ekim 2013 Cuma 16:31
Kayseri’de karşıdan karşıya geçerken kararsız kalıp duraklayan genç kız, bir otomobilin
çarpması sonucu yaralandı.
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü’nün şehrin işlek noktalarına yerleştirdiği MOBESE
kameraları, meydana gelen kazaları an be an kaydetti. Çoğunlukla kural ihlalleri nedeniyle
meydana gelen trafik kazalarında sürücüler ölümden dönerken, araçlarda da maddi hasar
meydana geldi. MOBESE kameralarının Cumhuriyet Meydanı’nda kaydettiği bir görüntüde
genç bir kız, karşıdan karşıya geçerken kararsız kalıp duraklayınca yeşil ışıkta geçen
otomobilin çarpmasıyla havada takla attı. Yaralanan genç kız ambulansla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3389.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Đşçilerde Đkramiye Sevinci
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, Kayseri’de bulunan üyelerinin
tamamının ikramiyelerini aldığını ve bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.Halil Özdemir
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir...

11 Ekim 2013 Cuma 10:38

Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, Kayseri’de bulunan üyelerinin
tamamının ikramiyelerini aldığını ve bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.
Halil Özdemir konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta
olmak üzere, Kocasinan, Melikgazi, Bünyan, Talas, Pınarbaşı, Hacılar, Đncesu, Develi
belediyeleri ile KASKĐ Genel Müdürlüğü’nde çalışan yaklaşık 2 bin üyenin ikramiyesini
aldığını söyledi.
Özdemir, “6772 sayılı saya gereğince 13’er yevmiyelik ikramiye diliminin üyelerimize
dağıtıldı. Hizmet-Đş sendikası olarak bize bağlı belediyelerin hiçbirinden alacağımız
bulunmamaktadır. Kurban Bayramına sayılı günler kala üyelerimizin alacaklarının tamamının
ödenmesi bizi son derece mutlu etmiştir. Belediye başkanlarımıza ve belediye
yöneticilerimize teşekkür eder, tüm üyelerimizin bayramını tebrik ederiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3390.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Büyükşehir Bayrama Hazır
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram tatili süresince herhangi bir sıkıntıyla
karşılaşmaması için bir dizi tedbir aldı.Bayram tedbirleri çerçevesinde öncelikli olarak
vatandaşların şehir içi ulaşımlarını hızlı ve...

11 Ekim 2013 Cuma 10:38

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram tatili süresince herhangi bir sıkıntıyla
karşılaşmaması için bir dizi tedbir aldı.
Bayram tedbirleri çerçevesinde öncelikli olarak vatandaşların şehir içi ulaşımlarını hızlı ve
rahat şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeye
göre bayramın ilk günü nöbetçi araçlar 06.45'ten itibaren yolcu taşımaya başlayacak. Diğer
tüm servisler ise 08.30'da trafiğe çıkacak. Đkinci gün 07.00'de nöbetçi araçlarla başlayacak
olan seferler 08.00'de normal saatlerine dönerken, bayramın üçüncü günü 06.30'da, dördüncü
günü ise 06.00'da seferlere başlayarak yolcu taşıyacak.

Raylı sistem seferlerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.
MEZARLIĞA ÜCRETSĐZ OTOBÜS KALKACAK
Her yıl olduğu gibi bu yıl da arefe günü mezarlık ziyaretleri için ücretsiz otobüs seferi
düzenlenecek. Seferler, 14 Ekim Pazartesi günü Tacettin Veli Bulvarı Katlı Otopark
karşısından saat 09.00'da başlayıp aynı gün saat 16.00'ya kadar devam edecek.
Bunlara ek olarak Şehir Mezarlığı'na gelen yaşlı ve özürlü vatandaşlar, mezarlık içerisinde
tahsis edilecek ücretsiz araçlarla mezarlarının başına kadar götürülüp getirilecek.
Ayrıca mezarlık hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz
gerçekleştirmeleri için de bir takım ek tedbirler alındı. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde bulunan Şehir Mezarlığı, Anbar, Bülbülpınarı ve Gesi-Đldem Mezarlıkları
temizlenerek ziyarete hazır hale getirildi. Ayrıca Şehir Mezarlığı ve Taşlıburun Mezarlığı'nda
kiosk bilgi sistemi güncellendi.
ZABITADA TÜM ĐZĐNLER KALDIRILDI
Öte yandan bayram süresince yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirmek amacıyla denetimler
sıklaştırılacak. Bu amaçla zabıtada tüm izinler kaldırıldı. Zabıta ekipleri bayram süresince 24
saat görev başında olacak. Vatandaşlar yaşadıkları herhangi bir olumsuzlukla ilgili olarak
şikayetlerini zabıtanın 232 29 60 no.lu telefonuna bildirebilecekler.
SU VE ELEKTRĐK
Vatandaşlar bayram tatili süresince su ve kanalizasyon şikayetlerini KASKĐ'nin 185, elektrik
arızaları konusundaki şikayetlerini ise Elektrik Şirketi'nin 186 no.lu telefonlarına
bildirebilecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3391.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Hasta Ziyaretlerine Bayram Düzenlemesi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Kurban Bayramı dolayısıyla hasta ziyaret
saatlerinde değişiklik yapıldı.Buna göre; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde
kliniklerde hasta ziyaretleri; bayramın 1. günü (15...

11 Ekim 2013 Cuma 10:11
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Kurban Bayramı dolayısıyla hasta ziyaret
saatlerinde değişiklik yapıldı.
Buna göre; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde kliniklerde hasta ziyaretleri;
bayramın 1. günü (15 Ekim 2013 Salı) 10.00 - 15.00 saatleri arası, 2, 3 ve 4. günleri (16 Ekim
2013 Çarşamba - 17 Ekim 2013 Perşembe ve 18 Ekim 2013 Cuma) normal günlerde olduğu
gibi 13.00 - 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin çocuk klinikleri ve yoğun bakım
ünitelerinde hasta ziyaret saatlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmezken; çocuk klinikleri ve
yoğun bakım ünitelerinde ziyaretler normal saatlerinde devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3392.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet
Berk’in Acı Günü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Mehmet Berk’in kayınbiraderi Nevzat
Küçükgöncü, 55 yaşında hayatını kaybetti.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi
Mehmet Berk’in 55 yaşındaki kayınbiraderi Nevzat Küçükgöncü,...

11 Ekim 2013 Cuma 14:39

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Mehmet Berk’in kayınbiraderi Nevzat
Küçükgöncü, 55 yaşında hayatını kaybetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Berk’in 55 yaşındaki kayınbiraderi
Nevzat Küçükgöncü, hayatını kaybetti. Cuma namazına müteakip Cami Kebir Camii’nde
kılınan cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve yakınları katıldı.
Nevzat Küçükgöncü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Asri
Mezarlığa götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3393.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kimder’den ‘onlar Đmam Hatipliler’ Belgeseli
Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği (KĐMDER) ‘Onlar Đmam Hatipliler, Devlerin
Devirlerin Belgeseli’ isimli projede, imam hatip lisesinden ilk mezun olanları bir araya
getirdi.KĐMDER tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde Đmam Hatip...
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Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği (KĐMDER) ‘Onlar Đmam Hatipliler, Devlerin
Devirlerin Belgeseli’ isimli projede, imam hatip lisesinden ilk mezun olanları bir araya
getirdi.

KĐMDER tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde Đmam Hatip okullarının en eski
öğretmen ve öğrencileri, hatıraları KĐMDER kurumsal hafıza birimi tarafında kayıt altına
alındı.
Đmam Hatip Lisesi’nin ilk yıllarında çekilen sıkıntılar, arkadaşlıklar, unutulmayan hatıralar
öğretmen ve öğrenciler, acı tatlı anılar, dönemde ki siyasi hareketler ve sosyal olaylar
şahitlerin ağzından kayıt altına alındı.
KĐMDER Başkanı Avukat Seyit Halil Yüzgeç’in proje konusunda yaptığı açıklamasında,
“Canlarla, mallarla, kefen cepte; kefen çantada ölümle kol kola verilmiş ve verilmeye devam
eden bir mücadeleydi bu. Allah bu mücadeleyi ve bayrağı buraya taşıyanlardan binlerce kez
razı olsun.
Biz Đmam Hatip Nesli bu mücadelenin yeşerttiği çiçekleriz. Önümüzdeki asrın ilim fikir dava
ve hizmet gençlerini yetiştirmek için, bu öncü neslin mücadelesini, azmini ve kararlılığını
örnek aldık” dedi.
Yüzgeç, “Bu ilk dönemde verilen mücadeleyi biz, ilk Müslümanlara benzetiyoruz, dil
bilmeden, iz yol bilmeden sadece Allah'ın inayetiyle ilerleyen bu cesur insanların
mücadelesinin ve ruhunun günümüz yiğitlerine aktarılabilmesini gaye edindik.
Teşkilat başkanımız Ahmet Yurtlu bey ve diğer yönetim kurulu üyelerimizle ve yapımcı
arkadaşlarımızla bu yola çıktık bu azmin bize ve neslimize ışık tutması duasıyla yaşayanların
ellerinden öpüyor, Ahiret’e intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sizin vasıtanız ile
imam hatip camiasına sesleniyorum, geleceğe ışık tutma adına KĐMDER kurumsal hafıza
projesine sizde dağarcığınızda kileri dökün” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3394.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Suriyeli Sığınmacılara Kayseri Desteği
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Đnsani Yardım Platformu üyeleri, Suriyeli sığınmacılara
yardım kampanyasına destek için Kayseri'ye gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ile görüştü. Başkan Özhaseki Kurban Bayramı...
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Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Đnsani Yardım Platformu üyeleri, Suriyeli sığınmacılara
yardım kampanyasına destek için Kayseri'ye gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki ile görüştü. Başkan Özhaseki Kurban Bayramı sonrasında 15-20 merkezde yardım
çadırları kuracaklarını söyledi.
Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı illerden biri olan Şanlıurfa'da oluşturulan Sivil
Toplum Kuruluşları Đnsanı Yardım Platformu, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Belediyesi'nin
kontrolünde başlatılan yardım kampanyasına destek için Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyarette, bayram sonrası Kayseri'de yapılacak olan
kampanya hakkında bilgi veren Başkan Özhaseki, "Suriye'de bir vahşet yaşanıyor. Binlerce
insan öldürüldü. Kalan insanlar için de bir dram yaşanıyor. Milyonlarca insan evini, barkını

terk etti. Maddi durumu iyi olanlar şehirlere geldiler ev tuttular. Maddi durumu iyi olmayanlar
devletimizin çadır kentlerinde kalıyorlar. Kış yaklaşıyor bu insanların birçok ihtiyacı var.
Cenab-ı Allah hiçbir memleketin başına böyle bir belayı vermesin. Biz burda adeta
Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirleri evinde misafir eden Ensar gibiyiz. Hükümetimiz,
Urfa Valiliği, Gaziantep Valiliği, Hatay Valiliği bir seferberlik içinde. Urfa valiliği ve
belediyesi bir kampanya açmış, bizden de destek bekliyor. Bayram sonrasında 15-20
merkezde çadırlar kuracağız. Önümüz kış, kullanılmayan ama kullanılabilir olan battaniye,
yorgan, giysi gibi eşyaları vatandaşlarımız getirebilirler. Ayrıca evimizde son kullanma tarihi
geçmemiş ilaç da getirilebilir. Kuru bakliyat da verilirse kabul edeceğiz ve inşallah biz bunları
düzenleyip, paketleyip Urfa Valiliğine teslim edeceğiz" dedi.
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Đnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de
açıklamasında Şanlıurfa'da şu anda 200 binin üzerinde Suriyeli mazlumun çadırkentlerde
yaşadığını söyledi. Sığınmacılara destek beklediklerini ifade eden Gerem, "Kayseri
Büyükşehir Belediye başkanımıza yapacakları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz" diye
konuştu.
Ziyarette Başkan Özhaseki'ye Şanlıurfa'ya özgü Mırra kahvesinin takımı hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3395.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Anne Akademisi Tanıtıldı
Büyükşehir Belediyesi 'Her anne bir okuldur' sözünden yola çıkarak daha sağlıklı aileler için
Anne Akademisi kurdu. Huzur Çınarı Projesi çatısı altında faaliyet gösteren Anne
Akademisi'nin tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye...
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Büyükşehir Belediyesi 'Her anne bir okuldur' sözünden yola çıkarak daha sağlıklı aileler için
Anne Akademisi kurdu. Huzur Çınarı Projesi çatısı altında faaliyet gösteren Anne
Akademisi'nin tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki her işin
başının eğitim olduğunu belirterek, "Eğitimli ve donanımlı bir hanımefendinin aileye katacağı
çok güzellikler var" dedi.
Anne Akademisi tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve eşi
Neşe Özhaseki'nin yanı sıra Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün eşi Gül Düzgün, AK Parti Kadın
Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, Đl Müftü Vekili, anneler ve anne adayları katıldı.
HUZUR ÇINARI, HUZUR GETĐRĐYOR
Anne Akademisinin doğuşu ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri
Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, ailede yaşanan erozyona dikkat çekti. Tuzcuoğlu,
"Toplumsal değerlerimizden kopuş, o değerlerin yerine bizim toplumsal dokumuza uygun
olmayan yeni değerlerin transfer olması ve gelişen hayatın diğer birçok farklı sorunları, aile
ile ilgili ciddi sorunlar üretmeye başladı. Bununla ilgili olarak da devletin birçok kurumunda

bu krizi önlemeye yönelik refleksler ortaya çıktı. Sayın Başkanımız bizden aile ile ilgili
çalışma yapmamızı istedi. Bu söz bir tohum oldu ve biz geçen yıl Huzur Çınarı çatısı altında
aile akademisi eğitim programını tatbik ettik. Bu yıl anneyi eğitmeye yönelik anne akademisi
projesi yapıldı. Yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Başkanımıza eğitim faaliyetlerine
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
AĐLENĐN ÖNEMĐNE DĐKKAT ÇEKTĐ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de son yıllarda ailelerde yaşanan erozyona
dikkat çekerek, "Boşanmaların ve geçimsizliğin artması, çocukların özensiz yetiştirilmesi
hepimizi ciddi olarak yaralıyor. Bu sorunların azaltılması için Büyükşehir Belediyesi Eğitim
Faaliyetlerinin yıllardır süren güzel bir çalışması var. Aile müessesi dünyada çok büyük
erozyonu uğramış durumda. Amerika'ya gittiğimde taksilerin üzerinde koca koca reklam
tabelaları vardı. Bu tabelalarda "babası kim?" şeklinde yazılar yazıyordu. Dediler ki, 'Burada
evlilik oranları çok düştü. Burada evlilikler yüzde 25 gözüküyor; ama vergi diliminden
düşmek için mesai arkadaşları kendilerini resmiyette evli gösteriyorlar. Gerçek evlilik yüzde
10 seviyesinde. Geriye kalan yüzde 90 başka türlü ilişkilere girdiğinden birçok ailesiz çocuk
dünyaya geliyor. Bu çocuk kime ait sorusu ortaya çıkıyor. Bu yüzden burada en çok para
kazanan grup biyoloji labaratuvarları. Babalığın bulunması için tahlil yapılıyor. Đşte onların
reklamları taksilerin üzerindeki.' Amerika'da durum bu. Oysa bizim inancımıza göre evlilikte
keramet vardır, kutsallık vardır, bereket vardır, o yuvaya saygı duyulduğu takdirde o yuvada
huzur vardır ve bunun neticesinde de salih evlatlar vardır, sonunda Cennet vardır" dedi.
Her işin başının eğitim olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, donanımlı ve eğitimli bir
hanımefendinin aileye vereceği çok şey olduğunu kaydederek, "Đnsanda iyilik de var, kötülük
de var. Donanımlı bir anne önce kendini tanır, kendini bilir. Siz kendinizi bilirseniz iyilik
tarafınızı geliştiriyorsunuz ve size iyilik tarafınız hakim oluyor. Böyle bir hanım kendi
yavrusunu iyi yetiştirecektir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Anne Akademisi'nin ilk kursiyerlerine sertifikaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3396.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kocasinan'dan Acil Sağlık Đstasyonu Yeri
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sağlık hizmetlerinin hız ve kalitesini artırmak
amacıyla Đl Sağlık Müdürlüğü'ne acil sağlık hizmetleri istasyonu (ASHĐ) için yer tahsis
ettiklerini söyledi.Belediye olarak kendi hizmetleri dışında...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sağlık hizmetlerinin hız ve kalitesini artırmak
amacıyla Đl Sağlık Müdürlüğü'ne acil sağlık hizmetleri istasyonu (ASHĐ) için yer tahsis
ettiklerini söyledi.

Belediye olarak kendi hizmetleri dışında hizmet sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da
destek verdiklerini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Milletin hizmetini gören hiçbir kurum
tek başına hareket edemez. Biz; Valilik, Büyükşehir Belediyemiz, üniversitelerimiz, Kaski,
Elektrik Şirketi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Milli Eğitim, Emniyet ve Sağlık Müdürlüğü
başta olmak üzere bütün kurumlarla işbirliği içinde çalışıyor, projelerine destek veriyoruz"
dedi.
Başkan Bekir Yıldız, Sağlık Müdürlüğü'nün sunduğu sağlık hizmetlerinde hız ve kaliteyi
artırmak amacıyla; nüfus, ulaşım imkanları, acil yardım gerektiren olaylar, trafik ve iş kazaları
gibi kriterleri kullanarak şehrin farklı noktalarına acil sağlık hizmetleri istasyonu kurmayı
planladığını bildirerek yer tahsisi talebinde bulunduğunu bildirdi. Başkan Bekir Yıldız şöyle
devam etti," Biz de bölgemize ve şehrimize en çok fayda sağlayacak nitelikte, Mimarsinan
Pazar Yeri yanında, mülkiyeti belediyemize ait 4 bin metre karelik alanda Sağlık
Müdürlüğü'nün istediği nitelik ve ölçüde acil sağlık hizmetleri istasyonu planladık, bedelsiz
olarak da tahsis ettik. Hayırlı olsun, Allah bütün hastalarımıza şifalar versin" dilekleriyle
sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3397.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Kadın Muhtar, Köyüne Ortaokul Yaptırıyor
Yurt dışında emekli olduktan sonra Develi ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde muhtar olan Kiraz
Đlhan, bir okula ek bina olarak ortaokul yaptıracak.Yurt dışında çalışıp emekli olduktan sonra
kendi memleketi olan Develi ilçesi Sarıkaya köyünde...
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Yurt dışında emekli olduktan sonra Develi ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde muhtar olan Kiraz
Đlhan, bir okula ek bina olarak ortaokul yaptıracak.
Yurt dışında çalışıp emekli olduktan sonra kendi memleketi olan Develi ilçesi Sarıkaya
köyünde muhtar olan hayırsever Kiraz Đlhan (65), kazandığı bütün birikimi ile köyüne
ortaokul yaptıracak. Kayseri Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen protokol sözleşmesinde
konuşan hayırsever muhtar Kiraz Đlhan, yaptıracağı ortaokulda annesinin ve babasının adını
yaşatacağını söyledi. Đmkanlarının el verdiği sürece yaptırdığı okula katkı sağlayacağını dile
getiren Đlhan, “Bu hayra önce 100 bin TL ile başladık. Suyumuz kirleniyor diye bir
kanalizasyon yaptırmaya düşünüyordum. Kaymakamımız ve Đl Özel Đdaresi genel
sekreterimiz yapacağımız hayrın okul olmasını istedi. Kendimizi zorlayarak 100 bin TL daha
hazırladık. Bizim 13 köyümüz var. Đmkanlarım el verdiği sürece yaptırdığımız okula yardım
ederiz” ifadelerini kullandı.
Sözleşme toplantısında konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, hayırseverlerin bir
vefakarlık örneği gösterdiğini söyledi. Düzgün, “Türkiye’den yurt dışına giden
gurbetçilerimiz ilk gittikleri dönemlerde çok zor ve güç koşullar altında orada çalıştılar.

Emeklerinin karşılığında belli bir birikimleri oldu. Bu alın terlerinin karşılığını kendi
memleketlerine bir vefa borcu olarak çok güzel bir şekilde vefakarlık gösteriyorlar. Kiraz
hanımda muhtarlığını yürüttüğü köyünde bulunan bir okula ek bina yaptıracak” ifadelerini
kullandı.
Program, protokol sözleşmesinin imzalanmasının ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3398.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

Tekden Koleji Trafik Bilinci Kazandırıyor
Özel Tekden Đlkokulu 4. sınıf öğretmenleri ve öğrencileri şehirlerarası otobüs sürücülerini,
yayaları ve yolcuları bilinçlendirmek amacıyla trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı Kurban
Bayramı arifesinde, Kayseri Terminalinde gezi...
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Özel Tekden Đlkokulu 4. sınıf öğretmenleri ve öğrencileri şehirlerarası otobüs sürücülerini,
yayaları ve yolcuları bilinçlendirmek amacıyla trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı Kurban
Bayramı arifesinde, Kayseri Terminalinde gezi düzenleyerek sürücülere dikkatli olmalarını,
taşıdıkları yolcuların can güvenliği tehlikeye atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Özel Tekden Koleji öğrencileri trafikteki öneme dikkat çekmek amacıyla Kayseri Terminaline
ziyarette bulundu. Yaptıkları gezi ile ilgili konuşan Özel Tekden Koleji Müdür Yardımcısı
Metin Karakaya, “Ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin sonucu olarak insanların refah
düzeyleri çok gelişme göstermektedir. Gelişmenin en önemli göstergelerinden biri de kişi başı
düşen araç sayısıdır. Araç sayısının artması ile ülkemizde trafik kazalarının sayısı gün
geçtikçe artmaktadır. Trafik kazalarında binlerce insanımızı kaybetmekte, milyarlarca mal
kaybı yok olmaktadır. Trafik kazalarının çoğu, dikkatsizlik, yorgunluk, aşırı hız gibi insan
unsurlarından kaynaklı hatalardan meydana gelmektedir. Sabırlı olmak, konulan trafik
kurallarına uymak trafik kazalarını en aza indirecek, sönen ocaklar geride ağlayan insanlar
olmayacaktır. Öğrencilerimiz ziyaret ettikleri yolcu otobüslerini uğurladılar. Bu etkinliğin
gerçekleşmesinde okulumuza yardımcı olan terminal otobüs işletmesi özel güvenlik
yetkililerine, kayseri emniyet müdürlüğü yetkililerine ve polis memurlarına teşekkür edip,
kurban bayramının kaza ve sağlık içinde geçirmesini diliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3399.html
Erişim Tarihi: 11.10.2013

KASAPSEYĐD ÇEŞMESĐ BELGESELĐ - I
Geçen gün çocukluğumun geçtiği sokağa adını veren Kasap Seyid Çeşmesi’nin yeni çekilmiş
bir resmini gördüm. Kasap Seyid Çeşmesi bu hale mi gelmiş? Hayret ettim ve çok üzüldüm.

12 Ekim 2013 Cumartesi 16:41

ÇEŞMENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ
Geçen gün çocukluğumun geçtiği sokağa adını veren Kasap Seyid Çeşmesi’nin yeni çekilmiş
bir resmini gördüm. Kasap Seyid Çeşmesi bu hale mi gelmiş? Hayret ettim ve çok üzüldüm.
Gürül gürül akan sular azalmış, çocukluğumdaki ihtişamından eser kalmamış… Her taraf
pislik içinde… O zamandan beri doğru dürüst bir bakım yapılmamış. Hâlbuki çeşmenin
çevresindeki insanlar çamaşırlarını, yünlerini, halı ve kilimlerini hatta buğdayını burada
yıkardı. Her türlü temizliğini yapardı. Çünkü evlerde sokak çeşmeleri dışında su yoktu.
Belediyeden çeşmeyi temizlemek için çöpçüler gelir, mahallenin gençleriyle birlikte çeşme
birlikte temizlenirdi. Đçimi pek güzel değildi ama 1715 yılından beri birkaç bakım ve onarım
geçiren çeşme o güne gelmişti ve çevreye büyük yararı olmuştu. Kimin yaptırdığı kesin olarak
bilinmiyor. Kim yaptırdıysa su gibi aziz olsun. Çok dua almıştır. Çünkü susuz bir hayat
düşünülemez… Üzerindeki kitabede 1715 yılı yazmaktadır. Kesme taştan yapılmıştır. Üç
metre yüksekliğinde ve altı metre genişliğindeki üst kısmı bakımsızlıktan yıkılmış. Görünüşü
de çok perişan bir hal almıştır. Develi’nin Đbrahim Ağa mahallesinde içler acısı hali adeta bir
hayırsever ve kurtarıcı beklemektedir.
Mustafa Denktaş Kasapseyid’in mimarisini şöyle anlatmaktadır;
“Çeşme nişinin üzeri yuvarlak kemerle örtülüdür. Yuvarlak kemer yanlarda duvara gömülü ve
farklı ölçülerdeki yığma ayaklar üzerine oturmaktadır. Ayakların üzerinde başlayan silme
kuşağı çeşme nişi de aynı kotta dolanmaktadır. Niş içerisindeki bu silme kuşağının hemen
altında çift lüleli ayna taşı yer almaktadır. Günümüzde bu ayna taşı iptal edilerek bunun altına
yerleştirilen iki demir oluktan su akmaktadır. Çeşme nişinden dışarı doğru taşıntı yapan beton
yalak oldukça geniş tutulmuştur. Çeşmenin arkasında büyük bir su deposu bulunmaktadır.
Çeşme kemerinin üzerinde yer alan 0.30 x 1.34 m ölçülerindeki tek satırlık inşa kitabesi çok
büyük bir tahribata uğramıştır. Celi sülüs hatla yazılan kitabeden geriye son bir kelime ile inşa
tarihi kalmıştır.
Okunuşu:........tahura 1128
Okunan bu kelimeye dayanarak büyük bir ihtimalle çeşme alınlıklarına yazılan Đnsan
suresinin 21. ayetinin (“Ve Sakahüm Rabbuhum Şaraban Tahura” “Rableri onlara tertemiz
bir içecek sunmaktadır”) alınlıkta yazılmış olduğu fakat son kelimesinin günümüze ulaştığı
anlaşılmaktadır.
Çeşmenin batısındaki ayak doğusundaki ayaktan daha geniş tutulmuştur. Batıdaki ayağın
köşesine 0.58 x 0.88 m ölçülerinde bir niş açılmıştır.
Çeşme cepheleri üzerinde, ön cepheyi tamamen ve çeşme nişini de ayna taşı hariç dolaşan
profilli silme kuşağı ve çeşme alınlığında yer alan celi sülüs kitabeden başka bezeyici öğe
bulunmamaktadır.”

KASAPSEYĐD SOKAĞINDAN KĐMLER GELDĐ, KĐMLER GEÇTĐ
Yeğenim Pınar küçükken eline bir bez parçası geçse Kasapseyid’e koşar, onu yıkar gelirdi.
Bezin kurumasını bekler. Yine götürüp yıkar gelirdi. Gün içinde bu işlem birkaç defa
tekrarlanırdı. Çünkü Kasapseyid’e gitmek, su ile oynamak, bir şeyler yıkamak, sokağımızdaki
bütün çocukların en büyük eğlencesi ve tutkusuydu. Ben Đbrahim Ağa Mahallesi’nin bu
sokağında doğdum. Hayatımın yirmi yılı burada geçti. Tanıdıklarım, hatırlayabildiklerim
kimler geldi, kimler geçti bu sokaktan yazmaya karar verdim. Çünkü bunları bilen çok az kişi
kaldı;
SÜRĐYE EFENDĐ:
Çeşmenin sağ arka tarafında Süriye Efendi (Süreyya Özkan)nin evi vardı. Üç katlı, güzel
görünüşlü, taştan yapılmış eski konaklara benzer, beş tane giriş kapısı olan, bahçeli ihtişamlı
bir evdi. O evin içini hep merak ederdim. Oğlu Öğretmen Enver Bey, gelini Nazire Teyze ve
dört çocukları bu evde yaşardı.
KARINCA PADĐŞAHI VE ZĐBEDALA:
Çeşmenin sol arkasında Maviler’den Ömer amca,(Karınca Padişahı) oğlu Refik abi ve kızları
Zübeyde (Zibede) hala yaşarlardı. Eşi Hayriye hala daha erken vefat etmişti. Refik abi,
Solmaz abla ile evlendi. Şehit Üsteğmen Ömer Mavi, kardeşi Hayriye ve Ali aileye katıldı.
Zibede hala çok titiz bir hanımdı. Temizlik hastasıydı. Kasapseyid’e açılan kapısını açar
günde dört beş kez elindeki bezi çırpardı. Çocuklar yine Zibede Hala çıktı diye gülüşürdük.
Ömer amcanın Maviler Camii karşısında, fırının yanında bakkal dükkânı vardı. Delikli iki
buçuk kuruşa o zaman yüz para denirdi. Đki bisküvi aldığımı hatırlıyorum.
HAVZEDE- DINDIZIN CEMAL:
Bitişiklerindeki yine akrabaları Hafize Pancaroğlu (Havzade), kızı Şerife abla ve torunları ile
otururdu. Eşine Dındız’ın Cemal derlerdi. Torunlarından Sevim Ankara’da, Fatma
Đstanbul’da, Sevgi Develi’de yaşıyorlar. Evlerinde kardeşleri Rahmi oturuyor. Bunlara neden
Dındızlar dendiğini Fatma’dan öğreneceğim. Bahçelerinde dutları olunca Havzede mahalleliyi
çağırır dut sallanır, bizde toplardık. Yılda birkaç kez dut bitene kadar Havzede ne zaman
kapıyı açacak da bizi çağıracak diye beklerdik.
MAVULARIN KAZIM AĞA VE PEMPE ABLA:
Onların bitişiğinde Mavuların Kazım Mavi amcanın evi vardı. Pempe (Penbe) teyze; Naci,
Necati, Cemal ağabeyler ve Türkan abla ile yaşarlardı. Cemal ağabey öğretmen olmuştu.
Genç yaşta böbrek yetmezliğinden kaybettik. Türkan abla Đstanbul’da, Naci ağabey de
Ankara’da yaşıyorlar. Pembe abla Develide yaşıyor.
ELMAS HALANIN EVĐ:
En dipte bir zamanlar Develi belediye başkanlığı da yapmış, Đsmail Mavi’nin evi vardı.
Onlarında dört çocukları varmış. Fakat onları ben hiç tanımadım, hatırlamıyorum. Đsmail
Mavi’nin annesi Elmas Halayı çok iyi biliyorum. Bahçelerinde can eriği, şekerpare ve elma
ağaçları vardı. Geceleri gizlice bahçeye girer pantolonumuzun iki ön cebini can eriği ve elma
ile doldurur, sinema seyrederken yerdik. Elmas hala her zaman kapıyı açık bırakır
Kasapseyid’e su doldurmaya giderdi. O gelene kadar çocuklar bahçeye girer ne varsa
aşırırdık. Yaşlı olduğu içi beli bükülmüş usul usul elinde bir ibrik yarım saatte zor gidip
gelirdi. Bir arkadaşımız da gözetler bize haber verirdi. Elmas Halanın bahçesinin yanında
Tüccar Ahmed’in bahçesinde badem ve kaysı ağaçları vardı. Bademler çağla iken
olgunlaşmadan biterdi. Onun yanında da Şişlilerin bahçesi vardı. Fakat orası maç sahamızdı.
Ağaçların çoğu kuruduğu için bahçe körbahçe olmuştu. Bahçelerden kaysı çekirdeği toplar
bakkal Murtaza Hocaya, ya da Bakkal Hacı Kanelci’ye satar yerine naylon top alırdık. Lise
çağlarına kadar futbol topumuz olmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3400.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

KASAPSEYĐD ÇESMESĐ BELGESELĐ - II
Yazımın ilk bölümünün yayınlandığı günün ertesi birçok arkadaşım ve hemşerim aradı.
Gazetede ve facebookta yorum yazanlar oldu. Bunlardan unutamadığım Meteris’ten Turan
Aksu ağabeyin biz Merhum Cemal Mavi ve arkadaşlar gece kimse olmadığı zaman
Kasapseyid’ de çimerdik (yıkanırdık) demesiydi. Beni altmış yıl geriye götürdün, çok
duygulandım canım benim dedi. Yazıma onunda anılarının olduğu bizim
tabirimizle“güccükbahçe” ile devam ediyorum.
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Yazımın ilk bölümünün yayınlandığı günün ertesi birçok arkadaşım ve hemşerim aradı.
Gazetede ve facebookta yorum yazanlar oldu. Bunlardan unutamadığım Meteris’ten Turan
Aksu ağabeyin biz Merhum Cemal Mavi ve arkadaşlar gece kimse olmadığı zaman
Kasapseyid’ de çimerdik (yıkanırdık) demesiydi. Beni altmış yıl geriye götürdün, çok
duygulandım canım benim dedi. Yazıma onunda anılarının olduğu bizim
tabirimizle“güccükbahçe” ile devam ediyorum.
“KÜÇÜKBAHÇE”
Evlerinin önünde” Küçükbahçe” adını koyduğumuz, derenin kenarında, büyük kavakların
içinde, küçük pınarı olan bir yerdi. Bütün sokağımızın çocukları orada oynamak için can
atardık. Fakat Elmas hala bağıra, çağıra elindeki sopa ile bizi kovalardı. Biz ertesi gün yine
giderdik. Bu böyle devam ederdi. Bahçenin ortasındaki büyük kavağın her yıl konukları
olurdu. Hacı Leyleklerin gelişi ile küçükbahçe daha da renklenirdi. Hava kararana, annemiz
çağırıncaya kadar oynamaya doyamazdık. Çocukluğumdan unutamadığım bazı şeyler var…
Elmas halanın görmediği, duymadığı zamanlarda Küçükbahçe’de yaşadığımız olaylar,
oynadığımız oyunlar… Bayırbağı Sokağı’ndan Maviler Sokağı’ndan, hatta Meteris
Mahallesinden büyük, küçük birçok çocuk Küçükbahçe’ye gelir sabahtan akşama kadar aşık,
mullaraz, saklambaç, bilye, uzun eşek, hamam kızdı, körebe, çelik- çomak ve daha bir çok
oyun oynardık.
Bahaeddin ağabeyimin arkadaşları; güççükbahçenin gençleri, Şeref Cengizhan, Memet Kulak,
Halil Ağanın Yılmaz, Memet, Amet, Mısdava, Ebelerin Abdulkadir -Akka, Sami, Ali
Köseoğlu, Eyüp Amcamın oğlu Lütfü, Bayırbağdan; Tom Mıstık-Mehmet, Çotak, Sülüman,
Meteristen Turan Aksu, Ayhan Yavrucu, Kürşat- Ahmet, Đstanbullu, Haydar Çağlayan, Aşağı
Evrekten; Küflünün Şadi, Mavular Sokağından; Çilyaşar, Cemal Mavi, Zümrüdün Mehmet
Karagüney ağbey ve kardeşi Mustafa, Ufunun Bayram ve Kemal, Tremden Nail Gönenç,
Postacı Muhlis ağabeyin Çocukları Muzaffer ve Mustafa Karslıoğlu, Caddeden; Mısırlıların
Ercan… Aklımda kalanlardan birkaçı. Birlikte oyunlar oynanır, Trem mezarlığının yanındaki
dutluğu kuş vurmağa gidilir. Ocak yakıp kuşlar köz ateşte birlikte pişirilir, birlikte yenirdi.
Bazen Fenesedeki Keyişin Havuzuna yüzmeğe, bazen Đlibe Haşdağa Feneseli’lerle “daş
kavgasına”, bazen de Đlibe Dağına sofra kayasına pikniğe gidilirdi. Hafta sonları Köşkpınar’a
öğretmen Hasan Beyin cevizinin altında ailece fırında yapılan güveç ve orada pişirilen bulgur
pilavı piknik yaptığımız günleri hala unutamadım.

Mavilerin(Mavular) evlerinin hem Kasapseyid tarafına, hem de adını aldıkları Maviler
Sokağı’na kapısı vardı. Bunlar bahçeli, su kuyusu bulunan, içinde gülhatmi ve leylak çiçekleri
olan o zamanın en güzel evleriydi. Şimdi hepsi yıkıldı yerine apartmanlar yapıldı.
FOTOĞRAFÇI HALĐL AĞANIN EVĐ
Kasapseyit’e bakan Ebeler ’in ve Hafız Ağa’nın evleri vardı. Çeşmeden çıkınca sol tarafta
Foto Yılmaz’ın babası, Fotoğrafçı Halil Ağa, eşi Hayriye abla ve çocukları Yıldız abla,
Yılmaz, Mehmet ağabey, Ahmet ve Mustafa ile otururlardı. Halil Ağa akıllı, güngörmüş bir
adamdı. Yıllarca Đbrahim Ağa Mahallesi’nin değişmez muhtarıydı. Evin büyük bir gri kapısı
avluya açılır, solda merdivenle çıkılan odaları, altında ahırı vardı. Girişte büyük odada oturma
odası ve iç kısmı da kiler olarak kullanılırdı. Yılmaz Ağabey ve Ahmet vefat ettiler. Mehmet
ağabey ve Mustafa ve Ahmet’in eşi ve çocukları kaldılar sokakta.
KIZIKLI EV SAHĐBĐ KĐRACI KARPUZOĞULLARI:
Halil ağanın evlerinin arkalarında, derenin yanında Kızıklı’nın evi vardı. Kendileri arka
tarafta oturur. Caddeye bakan ön tarafta Sindelhöyük Kasabası’ndan Yusuf Karpuzoğlu eşi
Ayşe ve çocukları Necla, Selma, Vedia ve Meliha ile birlikte kirada otururlardı. Necla’nın
vefat ettiğini öğrendim. O zamanlar Sindelhöyük Kasabası’na yolcu taşıyan arkası kapalı bir
kamyonet vardı. Üzerinde “Sindelhöyük Kasabası’na” gider.” diye yazardı.
DEREDEKĐ MEHMED AĞANIN EVĐ
Kızıklı’nın evinin yanında Soysallılı “Deredeki Mehmet Ağa” eşi Arife abla, çocukları;
Osman, Hüseyin ve Emine birlikte yaşarlardı. Arife doğum yaptıktan sonra öldü. Babaları
Mehmet Ağa yeniden evlendi. Đki kardeşleri daha oldu. Bu seferde babaları Mehmet Ağa öldü
çocuklar hem yetim, hem öksüz kaldı. Çocukluğumuzda bu olay beni ve mahalledeki bütün
çocukları çok üzmüştü. Şimdi Osman ve Hüseyin’in Đstanbul’da konfeksiyon atölyeleri
varmış. Halleri ve vakitleri de iyiymiş. Buna da çok sevindim. Uzun zamandır Đstanbul’da
olduğum halde görüşmek kısmet olmadı.
RAMĐYE HALA- HALOĞLU ĐSMAĐL
Fotoğrafçı Halil Ağa’nın evinin üst tarafında caddeye de cephesi olan Đramiye halanın,
Ramiyede (Ramiye Demirkan) evinde Haloğlu Đsmail abi, eşi Şerife Abla, çocukları, Suzan,
Nuran ve Adnan’la birlikte yaşardı. Gözümüz kanlanınca, karnımız ağrıyınca, annem bizi
Đramiye’deye götürüp okuturdu. O ocakmış, bizim ağrılarımız hemen iyi olurdu. Haloğlu
Đsmail Ağabey belediyede çöpçülük yapardı. Caddeyi Süpürgeci Adnan Ağabey’le birlikte
süpürdüklerini hatırlıyorum. Konuşması normal değildi. Çayı çok sever, on bardağı yan yana
koyar, teker teker içermiş. Bu ev zamana dayanamadı, yerine yenisi yapıldı.
KELEMELLERĐN HAÇÇEDE
Đramiye’denin karşısında Kelemeller’in Haççede (Kel Ömerlerin Hatice Ade)nin evi vardı.(
Develi tabiriyle Ade abla demek)Kızları Đstanbul’da evliymiş. Ben oğlu öğretmen ama
sonradan Avukat olan Mustafa Ağabey’i ve eşi önünde oturduğunu hatırlıyorum. Evlerinin
kapısının önünde Hikmet ablayı ve torunlarını hatırlıyorum. Haççede’nin ayaklarının biri
kesildiği için evin de bir akasya vardı.
Kasapseyid Sokağı’na çeşme tarafından girince sağda dere kenarında Kasapseyid’e bakan
Ebeler’in evleri vardı. Mehmet Köseoğlu babamın da çok sevdiği arkadaşıydı. Bir süre
muhtarlık da yaptı ve Bakkal Hamdi Ağabey’in altında bakkal dükkânı vardı. Mehmet
Köseoğlu emmi, annesi Ebe Fadime Hala, eşi Hatice abla ve sekiz çocuklarıyla bu evde
yaşarlardı. Biz onların kapısının önünde çok oyun oynardık. Đki kapısı olan, avlulu bir evleri
vardı.
LEYLADENĐN ŞERĐF ABLA:
Ebelerin Mustafa Köseoğlu’nun evinin karşısında Hasan Ağa ve Leylade’nin evleri vardı.
(Leyla Ade) kızı Şerife Abla, damadı Mehmet abi ve torunları Adem, Hasan ve Fatma ile
otururlardı. Fatma, Kaymakçı’nın Ayşe ablanın kızı Kadriye ile okumuş. Ayşe Ablamın
talebesiymiş. Bunu ben zor hatırladım. Şerif ablanın kocası Mehmet ağabey ekmeğini taştan

çıkaran bir insandı. Yahyalıda çalıştığını. Develide fırıncılık bile yaptığını hatırlıyorum.
Sokakta eski evlerinde oturmuyorlarmış, Kasapseyid’in yanında apartmana taşınmışlar
Leylade’ nin evinin bitişiğinde Damadın Duran Ağa’nın evi bulunuyordu. O evde önce oğlu
Ali ağabey ve çocukları, sonra kızı Elmas abla ve çocukları oturdu.
HAFIZ MEMĐŞ AĞA-SARININ ZEKĐYE ABLA:
Ebelerin evinin altında Hafız Ağa’nın kızı, Sarı’nın Zekiye Abla eşi Topla Cemal Ağa ve
kızları; Hatice, Güler ve Nimet’le birlikte otururdu. Hafız Memiş Ağayı hayal meyal
hatırlıyorum. Doğuşta kör olduğu için gözleri görmezmiş. Fakat Aşağı Everek te Sarayda
Venk’ çeşmesinin yanında marangoz dükkânı varmış. Çok iyi bir marangoz ustasıymış. Sıfır
hata soba altı yaparmış. Her gün bizim evin önünden geçerek yalnız dükkânına gidip gelirmiş.
Sarının Zekiye ablayı herkes çok severdi. Cemal Ağa’nın Aşağı Evrekte sobacı dükkânı vardı.
Bizim evin önünden ayağı sürüyerek gidip geldiğini hatırlıyorum. Kapılarının önünde dut
ağacı vardı. Dutlar olunca, bütün mahallenin çocukları oraya üşüşür, dutu sallasalar da yesek
diye bekleşirlerdi. Çocuklar, hep birlikte evlerinin damından dut yemeğe çıkardık. Evlerini
sattılar, Ankara’ya göçtüler. Yazları Zekiye abla birkaç kez geldi. Ankara’da ablamlar la
görüşürlermiş. Evlerinin yerine yeni bina yapılmış. Şimdi kim oturuyor bilemiyorum.
SADĐYENĐN HAVA ABLA:
Duvar komşuları, Sadiye’nin Hava (Gülden) ablaydı. Eşi Ahmet ağabey Develi dışında
inşaatlarda çalışırdı. Götürü iş aldığını anlattığında “Đşimde çalıs dedim de çalısmadı.”
dediğini duymuştum. Ş harfini S olarak söylerdi. Tek oğulları Osman ağabey astsubay
çıkmıştı. O zamanlar Kütahya’da yerleştiğini duymuştum. Zannediyorum evleri de satıldı.
Sokağa açılan iki kapısı olan küçük avlulu bir evdi. Ev yıkılmış ve yerine yeni ev yapılmış.
Yeni sahipleri güle güle otursunlar.
HACIEYÜP AMCAM:
Sıra Merhum müftü, vaiz hocası, Kara Müftü’nün oğlu Eyüp amcamların evine geldi. Đki
kapılı, bahçeli, ön tarafı Kasapseyid Sokağı’na, arka taraf dereye ve çeşmenin su giden arkına
bakardı. Mavuların evini görürdü. Fakat arada dere ve Küçükbahçe’ye giden geniş yol vardı.
Merhum amcam üç aylarda hep oruç tutar, penceresinin önünde devamlı Kuranı Kerim ve
dini kitap okurdu. Beş vakit namaza Maviler Camisi’ne giderdi. Gündüz vakti amcam
giderken, sokakta kapılarının önünde oturanlar hep ayağa kalkar ona saygı gösterirlerdi.
Medine Yengem çok sessiz ve iyi insandı. “yanıara emi” derdi kızınca. Aslen Zileliydi.
Amcamın ikinci hanımıydı.Birincisini ben hatırlamam.Fakat ilk hanımından Çöten köyünde
oturan Şükriye ,Behice ablamları çok severdik. Şerif ve Lütfü amcamın çocukları. Lütfü,
kardeşim profesör oldu. Kara Müftü Dedemden amcama kalan değerli kitaplar yerini buldu.
Amcamların karşısında Combullu’nun Asiye Abla, Mehmet Ağa ve çocukları yaşarlardı.
Evlerinin üst kısmı ana caddeye, arka tarafı bizim sokağa açılan iki kapısı vardı. Altı
çocukları vardı. Hepsi bir tarafa dağılıp gittiler. Asiye ablanın duvarına bitiştik Ebelerin
Hanife Abla’ve Marangoz Mustafa Amcanın büyük avlusu olan evleri vardı. Çocukları
Fadime, Ayşe, Hatice, Emine, Mehmet vardı. 1960 lı yıllar da Đstanbul’a göçtüler. O
zamandan beri hiç görmedim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3401.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramına Hazır
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi
tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile vardiya usulü çalışacak ekiplerin
koordinasyonunun yapıldığını bildirdi.Mimarsinan, Bahçelievler...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi
tüm tedbirleri aldıklarını ve nöbetçi birimler ile vardiya usulü çalışacak ekiplerin
koordinasyonunun yapıldığını bildirdi.Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi, Serkent
Mevkisinde yer alan Kurban satış alanda incelemelerde bulunarak esnaflar ve vatandaşlar ile
sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak ilçenin her bölgelerinde tüm
tedbirlerin alındığını, halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri
ortamlar oluşturduklarını, vatandaşlarında kurallara riayet ederek temizlik kurallarına
uymalarını istediklerini belirtti.Đlçe sınırları içerisinde sadece Serkent’te kurbanlık satış alanı
oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Melikgazi Belediyesi olarak kurban bayramı süresince huzurlu ve rahat bir bayram için
tedbirler alandı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi.
Nöbetçi birimler oluşturduk. Özelikle bu bayrama özelliği gereği temizlik işlerinde çalışan
ekiplere takviye ekipler görevlendirdik. Kurban satış yerleri ile kurban kesim yerlerinde
deterjanlı yıkama ve ilaçlama yapılacaktır. 9 günlük tatil süresince kamu hizmeti
aksatılmadan yerine getirilecektir. Huzur içerisinde bir Kurban Bayramına daha erişmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile tüm Kayserili hemşehrilerimizin, Türk Milletinin ve
Đslam Âleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3402.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayseri Erciyesspor, Milli Arada Adanaspor Đle
Hazırlık Maçı Oynadı
Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, lige verilen arayı PTT 1. Lig
ekiplerinden Adanaspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendirdi. Kayseri Erciyesspor
karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.Atatürk Spor Kompleksi Yan...
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Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor, lige verilen arayı PTT 1. Lig
ekiplerinden Adanaspor ile hazırlık maçı oynayarak değerlendirdi. Kayseri Erciyesspor
karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da oynanan karşılaşmayı Kayseri Bölgesi
hakemlerinden Ömer Faruk Ocak yönetti. Maçta ev sahibi takım Kayseri Erciyesspor’u
galibiyete taşıyan golleri 55. dakikada Kader Mangane ve 88. dakikada Ferhat Çapa kaydetti.
STAT: Kadir Has Dış Saha
HAKEMLER: Ömer Faruk Ocak *** Fahri Aksoy *** Mustafa Arıöz *** 4.Hakem Hüseyin
Otyakmaz
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR: Bojan Jorgacevic ** (Dk.46 Atilla Koca **) Erhan Güven **
(Dk.80 Kerim Avcı *) Kader Mangane *** (dk.84 Bilal Kılıç *) Numan Çürüksu *** Cem
Can ** (Dk.60 Volkan Okumak **) Randall Azofiefa ** (Dk.60 Ferhat Çapa *)Emre Öztürk
** Georges Mandjeck *** (Dk.60 Murat Akın **) Serkan Atak ** (Dk.74 Emre Dönmez *)
Sinan Kaloğlu ** (Dk.74 Arauz Overas *) Yasin Öztekin ** (Dk.60 Bakaye **)
ADANASPOR: Tolgahan Acar ***(Dk.46 Aykut Kıratlı * (Dk.69 Yaşar *) Samican Keskin
** (Dk.46 Ali Zorlu **) Cem Özdemir ** (Dk.46 Tiago **) Ümit Tütünci ** (Dk.46 Ergin
Keleş **) Fabıano Olıveıra **(Dk.46 Tuna Üzümcü **) Rahman Oğuz Kobya ** (Dk.60
Ömer *) Mertcan Açıl ** (Dk.60 Marko Vucetıc *) Đlkem Özkaynak ** (Dk.46 Berk
Neziroğulları **) Veli Kızılkaya ** (Dk.60 Bülent Kocabey *) Đzzet Yıldırım * (Dk.20
Yiğitcan Gölboyu ** (Dk.87 Okan Salmaz *) Ahmet Dereli ** (Dk.46 Talha Mayhoş **)
GOLLER: Dk.55 Kader Mangane, Dk.88 Ferhat Çapa (Kayseri Erciyesspor)
MAÇTAN DAKĐKALAR
4. dakikada, Kayseri Erciyesspor atağında sol taraftan Yasin Öztekin’in ortasında ceza sahası
içinde iyi yükselen Sinan Kaloğlu’nun kafa vuruşu auta çıktı. 6. dakikada, ev sahibi ekibin
atağında Mandjeck’in pasından sol çaprazda gelişine sert bir vuruş yapan Sinan Kaloğlu’nun
vuruşunda top üsten auta çıktı.
19.dakikada, sol kanattan Yasin Öztekin’in ortasından ceza sahası içinde topla buluşan Kader
Mangane’nin sert vuruşunda kaleci Tolgahan Acar topu zorlukla kornere attı.
27.dakikada, Yasin Öztekin’in kullandığı serbest vuruşta Mandjeck’in vuruşu kaleci Tolgahan
Acar’da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz kapandı.
52.dakikada, Kayseri Erciyesspor’un kullandığı taç atışından topla buluşan Yasin Öztekin
ceza sahasına şık çalımlarla girdi. Ancak, Yasin Öztekin’in zayıf vuruşu kaleci Aykut’ta
kaldı.
55.dakikada, Kayseri Erciyesspor golü buldu. Bu dakikada sol taraftan Yasin Öztekin’in
ortasından ceza sahasında iyi yükselen Kader Mangane’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.
(1-0)
61.dakikada, konuk ekip Adanaspor’un atağında sağ taraftan Ömer’in ortasında ceza sahası
içinde oyuna ikinci yarıda giren Tiago’nun vuruşunda top kaleci Atilla Koca’da kaldı.
74.dakika, Adanaspor atağında sağ kanattan Ömer’in ortasından savunmadan dönen topla
buluşan Marko Vucetıc’in sert vuruşunda kaleci Atilla topu yatarak kontrol etti.
88.dakikada, Mavi-Siyahlılar 2.golü buldu.Sağ taraftan Volkan Okumak’ın ortasında
savunmadan seken topla arka direkte buluşan Ferhat Çapa sert bir vuruşla topu ağlara
gönderdi.(2-0)
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayseri Erciyesspor sahadan 2-0’lik galibiyetle
ayrılan taraf oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3403.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Havuzda Engeller Kalkıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet Sönmez, yüzmek isteyen engelli
vatandaşların havuza giriş çıkışlarında sorunlar yaşadıklarını, bu sorunu gidermek için havuza
lift dedikleri bir aparat monte ettiklerini ve böylece...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet Sönmez, yüzmek isteyen engelli
vatandaşların havuza giriş çıkışlarında sorunlar yaşadıklarını, bu sorunu gidermek için havuza
lift dedikleri bir aparat monte ettiklerini ve böylece engellilerin kendi başlarına havuza girip
çıkabildiklerini bildirdi.
Kayseri'nin Talas ilçesindeki TOKĐ Konutları içerisinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan Spor Kompleksi içinde bulunan yüzme havuzu, bedensel engelli
vatandaşlara haftanın 3 günü ücretsiz hizmet veriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet Sönmez, ''Kayseri’de engelli vatandaşlarla
yaptığımız çalışmalar içerisinde yüzmede sorunlar yaşanıyordu. Başkanımızın talimatıyla,
havuza monte edilen bu aparatla beraber, engelli kardeşlerimizin hiçbir şeye ihtiyacı olmadan
kendi gücüyle havuza girmelerini sağlayarak bu konudaki engelleri ortadan kaldırmış
oluyoruz. Dolayısıyla bu Kayseri’de ve Türkiye'de ilklerden bir tanesidir. Bundan sonra tüm
engelli kardeşlerimizi bu havuzumuzda her türlü çalışmalarda beraber olmaya davet
ediyorum'' dedi.
Koltuk değneklerini bırakıp, mayosunu giyerek kısa bir süre de olsa havuzda yüzme keyfi
yaşayan Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılıç da, bedensel engelli
vatandaşlar için bir yüzme kursu açılması amacıyla yola çıktıklarını belirterek, ''Belediye
başkanımız bizi anlayarak engellilerin de spor yapabilmeleri için bu havuzu bize armağan etti.
Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Kayseri'deki bütün engelli vatandaşlarımız, Pazartesi, Salı, Cumartesi günleri buraya gelerek
yüzebilirler. Tüm engellilere ücretsizdir. Buradan tüm Đslam aleminin de bayramını
kutluyorum'' diye konuştu.
Kayseri Erciyes Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tekerlekli sandalye oyuncusu
Şevket Güven ise, ''Kayseri’de böyle bir yüzme havuzu vardı, fakat böyle bir makine (lift)
olmadığı için zorlanıyorduk. Atlarken bir yerimizi kırma ihtimalimiz oluyordu. Büyükşehir
Belediye Başkanımıza böyle bir yenilik getirdiği için teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3404.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Mısır Tarlasında Kadın Cesedi Bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bir mısır tarlasında kadın cesedi bulundu.Kocasinan ilçesi
Cırgalan Mahallesi Biber Yolu olarak bilinen Cırgalan Caddesi'nde hurdacılık yapan Bülent
Satlık ve yeğeni Feyzullah Satlık at arabasıyla yoldan geçerken,...
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bir mısır tarlasında kadın cesedi bulundu.
Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Biber Yolu olarak bilinen Cırgalan Caddesi'nde
hurdacılık yapan Bülent Satlık ve yeğeni Feyzullah Satlık at arabasıyla yoldan geçerken, mısır
tarlasının kenarında bir kadın cesedi olduğunu gördü. Hurdacılık yapan amca ve yeğeninin
ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin üzerinde kimlik bulamazken, ölen
kadının 50-55 yaşlarında olduğu belirtildi.
Bu arada, yoldaki asfalt üzerinde kan lekesi gören polis ekipleri, kadının trafik kazası sonucu
öldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kadının
kimliğini belirleme çalışmalarını da sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3405.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Tramvay Yolcularına ‘kitap Jesti’
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Raykitap Projesi’ tanıtıldı.Proje açılış
töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, proje hakkında bilgi
verdi. Hayata geçirilen projenin diğer illere de örnek...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Raykitap Projesi’ tanıtıldı.
Proje açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, proje
hakkında bilgi verdi. Hayata geçirilen projenin diğer illere de örnek olması gerektiğini
söyleyen Özhaseki, hayata geçirilen projenin faydalı olacağını belirterek, “Güzel bir faaliyetin
başındayız. Başlattığımız hadise inşallah Kayseri ile kalmaz, diğer şehirlere de örnek olur.
Neticesinde hepimiz bundan mutlu oluruz. Hepimizin bildiği gibi bizler millet olarak

okumaya yazmaya meraklı insanlar değiliz. Önce bu Anadolu topraklarına geldiğimizde
göçebe hayatı yaşamışız. Rençberlik yapmışız. Yazın yaylaklarda, kışında merkezi yerlerde
oturmuşuz. Ticaretin, kültürün gayri müslimlerin elinde olduğu bir ortamda meydana
gelmişiz. Bizim geçmişe ait ne kadar kültürümüz, değerimiz varsa, yaşantımız, örfümüz
adetimiz varsa biz Kayseri olarak kendimizden sorumluyuz. Bunları tespit etmek
durumundayız” ifadelerini kullandı.
Belediyenin yayınladığı kitaplar hakkında bilgi veren Başkan Özhaseki, “Belediye olarak
yakında çıkacak 30 kitapla birlikte nerdeyse 130 kitaba ulaşıyoruz. Binlerce kitap bastırdık.
Bu 130 kitabın içerisinde Kayseri'nin tüm mahalleleri var. Tarihi eserleri var. Ansiklopedileri
var. Yaşanmışlıklar ve romanlar var. O kitapları okuyan kişi Kayseri'nin geçmişe yönelik
bütün tarihini görür. Biz buraya temel eserleri koyacağız. Klasikleri koyacağız. Belediye
yayınlarını koyacağız. Yolcularımızın bu kitapları alarak okumalarını istiyoruz” şeklinde
konuştu.
Özhaseki konuşmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı’ndan aldığı bir
kitapla tramvayda yolculuk yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3406.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayserispor Yönetiminin Đstifasının Ardından
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki,
"Recep Mamur'un görevini bırakmasını istemem" dedi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor yönetiminin...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki,
"Recep Mamur'un görevini bırakmasını istemem" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki,
Kayserispor yönetiminin istifa etmesini değerlendirdi. Görevinden istifa eden Kayserispor
Yönetim Kurulu Recep Mamur'un görevine devam etmesini istediğini belirten Özhaseki, "Son
maçlarda başarısız sonuçlar alınabilir. Kadersizlik, kısmetsizlik. 6-7 tane takımın iskeleti
konumundaki futbolcuların sakat kalması takımı bu hale düşürebilir. Senelerce kulüp
başkanlığı yapmış biri olarak söylüyorum. Bundan dolayı yönetimi suçlamak doğru değil.
Önümüzde ki günlerde bu takım toparlayacak. Destek olmak lazım. Yönetimdeki
arkadaşlarda belki böyle bir kahır ile istifa etmişlerdir. Kayseri’de ne göğüs reklamı
bulabildiler ne stat reklamı bulabildiler. Ne de başka türlü yardım alabildiler. Kendi içerisinde
8-10 senedir, bir sirkülasyonla bu işi yapıyorlar. Kimseden para istemiyorlar. Kamudan para
istemiyorlar. Kayserispor’a çok güzel bir tesis yaptılar. Böyle bir yerde Recep başkanın
bırakmasını istemem. Yani zirveye takımı taşımış, kendi içerisinde döndüren, dönebilen,
parasıyla puluyla sonuna kadar emin olduğunu anladığımız ve oraya güzel yatırımlar yapan
bir başkan, noktayı da güzel koymalıdır. Bana göre yeniden aday olmalı. Seçilmeli ve senenin

sonunda Kayserispor’u en kötü 5. Sırada bitirmesi lazım. Bu takım sakatlar düzelirse ligi çok
iyi yerde bitirir. Bunu hep beraber göreceğiz. Đsterse ondan sonra olağan genel kurula
devredebilir. Ama şimdi doğrusu bırakmasını uygun görmüyorum” ifadelerini kullandı.
Kayserispor’un yalnız bırakıldığını vurgulayan Özhaseki, "Kayseri’de iş adamlarımız pek
rağbet etmiyorlar. Hayır işlemeye meyilliler ama Kayserispor’u hayır safhasında görmüyorlar.
Reklam safhasında da görmüyorlar. Çok iltifatta etmiyorlar. Bu konuda yönetim yalnız
bırakılıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3407.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Mehmet Özhaseki’nin Kılıçdaroğlu’na Açtığı
Tazminat Davası
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasının lehine sonuçlanmasının
ardından, "Özür dileseler paralarını geri göndereceğim....
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı tazminat davasının lehine sonuçlanmasının
ardından, "Özür dileseler paralarını geri göndereceğim. Ama bunu söylemeyip halen pişkin
pişkin geziyorlarsa; o paraları da alacağım, millete sucuk dağıtacağım, her gün de kafalarına
vurmaya devam edeceğim” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun iftira attığı iddiası ile Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açtığı davada
15 bin TL kazanmıştı. Başkan Özhaseki, Kayseri'de başlatılan Ray-Kitap uygulamasının açılış
töreni öncesinde yaptığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddiaların kabak tadı
verdiğini söyledi. Başkan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:
"Davalar hakikaten kabak tadı verdi. Söylemeye bile utanıyoruz. Bizim avukatlar
kazanmışlar. Gazeteye vermişler. Haberimde yok onlardan. Şöyle bir şey oldu. Israrla çıkılıp
bir şeyler söylendi. Đftiralar edildi. Türkiye Cumhuriyeti adalet tarihinde iki kere yargılanmış
dava olmaz ama bizim ki iki kere yargılandı. Đkisinde de savcıların verdiği karar; bunların
hepsi iftira hepsi yalan. Hatta bir konuşmalarından dolayı kınanmasına ve gazetelerde
yayınlanmasına karar verildi. Ben 25 - 26 kadar dava açtığımı hatırlıyorum. Bunu 12 tanesi
bitti. Bunlardan gelecek paralar 200 milyarı buluyor. Bir kısmı adliyeye yattı, bir kısmı halen
yatıyor, bir kısmı temyizden geliyor. Ama o paralar orada duruyor. Vatandaşa sucuk-ekmek
olarak dağıtılmaya devam edecek. Kış geliyor, yeniden sucuk ekmek devam edecek”
ifadelerini kullandı.

CHP tarafından özür gelmesi halinde, paralarını geri göndereceklerini dile getiren Özhaseki,
“Hiç değilse en azından şunu istiyorum. Bir tek cümleyle deseler ki, kusura bakma. O an
elimize bir dosya geldi. Biz de bunu söyledik. Özür dileriz deseler, paralarını da geri
göndereceğim, başka da ağzımı ölünceye kadar hiç açmayacağım. Ama bunu söylemeyip
halen pişkin pişkin geziyorlarsa, o paraları da alacağım, millete sucuk dağıtacağım, her gün de
kafalarına vurmaya devam edeceğim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3408.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kocasinan, Kurban Bayramı Hazırlıklarını
Tamamladı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, tertemiz bir çevrede, huzur dolu bayram yaşamak
ve vatandaşın kurban işlerini kolaylaştırmak için Kurban Komisyonunun toplanarak her türlü
tedbiri aldığını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, tertemiz bir çevrede, huzur dolu bayram yaşamak
ve vatandaşın kurban işlerini kolaylaştırmak için Kurban Komisyonunun toplanarak her türlü
tedbiri aldığını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesindeki ilgili birimlerin
katılımıyla oluşturulan Kurban Komisyonu’nun bayramda, öncesinde ve sonrasında yapacağı
çalışmalarla ilgili hazırlıkları tamamladığını kaydetti.
Kocasinan Belediyesi Kurban Komisyonu, Başkan Yardımcısı Mustafa Çapan yönetiminde
toplandı. Çapan,“ Bayram süresince mesaiye devam edeceğiz. Veteriner, Temizlik, Çevre
Kontrol Koruma, Sağlık, Fen Đşleri, Zabıta, Park Bahçeler ve Basın Yayın Müdürlüğü bayram
süresince çalışacak. Bayram öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde her türlü tedbiri aldık.
Mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdik. Araç ve personel donanımını sağladık. Kurban kesim
yerlerinde; mekanı temizleyecek, sürekli kullanıma hazır tutacak, hijyenik ilaçlama yapacak,
atıklar için poşet verecek 2 personelimiz bulunacak. Vatandaşlarımız ayrıca istek ve
şikayetlerini 222 70 00 numaralı telefonumuza bildirebilir” dedi.
Mustafa Çapan, Kocasinan Belediyesi sınırları içinde 2 yerde kurban satış, 13 noktada kurban
kesim yeri belirlediklerinin altını çizerek, “Oymaağaç ve Karpuzatan Hayvan Borsası’nda
kurban satışları; Erciyesevler, Mimarsinan, Fatih, Argıncık, Yeni Mahalle, Ziya Gökalp, Gazi
Osman, Beyazşehir, Erkilet Mehmet Akif Ersoy ve Cami Kebir, Yeşil Mahalle, Turgut Reis
Mahallesi Semt Pazarları ve Karpuzatan Et Kombinaları’nda kurban kesimi yapılabilecek.
Cadde, sokak ve kaldırımlarda kurban kesimi yapılmamasını, kurban atıklarının da çevreye
zarar vermeyecek şekilde konteynıra atılmasını istiyoruz ” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3409.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Düğünde Maganda Kurşunu Can Aldı
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yeğeninin düğününde havaya ateş eden bir kişi, komşusunun
ölümüne neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere köyünde
yeğeninin düğün törenine katılan Đ.C.,...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yeğeninin düğününde havaya ateş eden bir kişi, komşusunun
ölümüne neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere köyünde yeğeninin düğün
törenine katılan Đ.C., düğün sırasında tabanca ile havaya ateş ederken kurşunlardan biri
komşusu Melek Kaygısız’a (60) isabet etti. Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaygısız,
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Đ.C. jandarma tarafından gözaltına alınırken,
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3410.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Pisti Iskalayan Paraşütçü Çatıya Đndi
Kayseri'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda pisti ıskalayan paraşütçü bir evin çatısına
indi.Talas ilçesinde sabah saatlerinde Ali Dağı'nın yamacından havalanan P-4 lisansı bulunan
Ümit Asaf Yanal'ın, iniş pistini ıskalayarak Bahattin...
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Kayseri'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda pisti ıskalayan paraşütçü bir evin çatısına
indi.Talas ilçesinde sabah saatlerinde Ali Dağı'nın yamacından havalanan P-4 lisansı bulunan
Ümit Asaf Yanal'ın, iniş pistini ıskalayarak Bahattin Tezcan'ın evinin çatısına indiği öğrenildi.
Đniş sırasında kolundan yaralanan paraşütçü, Tezcan'ın yardımıyla çatıdan indi. Paraşütçü
Ümit Asaf Yanal, Tezcan'ın çağırdığı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne kaldırıldı.Ümit Asaf Yanal'ın kullandığı paraşüt ise arkadaşları tarafından
ağaçtan kurtarılarak piste götürüldü.Yetkililer, Yanal'ın durumunun iyi olduğunu, olayla ilgili
inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3411.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kocasinan, 2 Fırını Satıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilet'te yaptıkları 2 fırını ihaleyle satacaklarını
söyledi.Esnaf dostu olarak bilinen Kocasinan Belediyesi'nin esnafa destek sağlamak ve işini
kolaylaştırmak amacıyla yoğun gayret gösterdiğini...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Erkilet'te yaptıkları 2 fırını ihaleyle satacaklarını
söyledi.
Esnaf dostu olarak bilinen Kocasinan Belediyesi'nin esnafa destek sağlamak ve işini
kolaylaştırmak amacıyla yoğun gayret gösterdiğini hatırlatan Başkan Bekir Yıldız," Biz
esnafımız çok kazansın, iyi şartlarda ve mekanlarda çalışarak vatandaşlarımıza en kaliteli
hizmeti versin istiyoruz. Bunun için esnaflarımıza mekan konusunda yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Erkilette Dere ve General Emir Mahallelerinde 2 fırın yeri yaptık. Đhaleyle
satacağız. Esnaflarımız için kıymetli bir mekan olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Yeni uygulamayla bina altlarına artık fırın ruhsatı verilmediğini vurgulayan Başkan Bekir
Yıldız, "Erkilet'te Dere ve General Emir Mahallelerinde müstakil olarak 304 ve 320 metrekare
büyüklüğünde 2 fırın yaptık. 2886 Sayılı Đhale Kanunu'na göre muhammen bedelleri 275 bin
ve 310 bin lira olan bu 2 fırını açık artırma usulüyle 22 Ekim 2013 Salı günü saat 14.15'te
Encümen huzurunda satacağız. Đlgilenenler, ihale şartnamesini Emlak ve Đstimlak
Müdürlüğü'nden alabilir. Bu fırınların ruhsatla ilgili hiçbir problemi yok. Satın alanlar
malzemesini alıp çalışmaya başlayacak. Şimdiden hayırlı olsun, Allah bol kazanç versin" diye
sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3412.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Ak Parti Đl Başkanı Dengiz'in Kurban Bayramı
Mesajı
AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Kurban Bayram'ı nedeniyle bir mesaj
yayımladı.Đslâm âleminde yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı
dini bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı’nı kutlamanın...
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Kurban Bayram'ı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Đslâm âleminde yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı dini
bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı’nı kutlamanın heyecanı ve mutluluğu
içinde olduklarını belirten Dengiz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Manevi değerleri özünde barındıran dinimizin anlamlı günlerinden biri olan Kurban
Bayramı, ibadet olmanın yanı sıra, özellikle yardımlaşmayı ve paylaşmayı da simgeler. Hayat
şartlarının, farkında olunmadan içine sürüklediği yalnızlık duygusundan uzaklaşmamıza
vesile olan bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dargınlıkların unutulduğu, huzurun,
sevginin, merhametin en üst seviyeye ulaştığı günlerdir. Tüm Đslâm aleminin bu müstesna
günleri barış, huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde kutlamalarını ve bayram coşkusunu tüm
yoğunluğuyla yaşamaları en büyük dileğimizdir. Kurban Bayramı, Hz. Đbrahim kıssasında da
görüldüğü gibi insanın en çok sevdiği şeyden vazgeçmesiyle Yüce Allah'a en derin ve samimi
hislerle yaklaşmasının adıdır.
Kurban ibadeti zekat ve fıtır sadakası vermek gibi bir takım ibadetlerden daha fazla fedakarlık
ve adanmışlık gerektirir. Takva ve ilahi emre itaatte Kurban, Yüce Yaratıcımız için en güzel
bir sınav vesilesidir. Aynı zamanda verilen nimetlere karşı bir şükür olan bu ibadet ile
günahlardan arınmamız, Rabbimizin rızasını kazanmamız için büyük bir fırsattır.
Đslamiyet sadece kendi mensuplarına değil bütün insanlara hangi dinden olurlarsa olsunlar
Kurban eti vermeyi hoş görmüştür. Hz. Đbrahim'in geleneğinden bu güne kadar uzanan ve
toplumsal kaynaşmayı toplumun tüm fertlerini yayan Kurban ibadeti, birlik, beraberlik ve
kardeşlik duyguları da aşılar.
Kurban Bayramının dünyaya ve ülkemize huzur ve barış getirmesi temennisiyle, tüm Đslam
Alemi'nin Kurban Bayram'ını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3413.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Mısır Tarlasında Bulunan Kadının
Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Kayseri’de mısır tarlası içinde vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunan kadının öldürüldüğü
ortaya çıktı.Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Biber yolu olarak bilinen yerde
hurdacılık yapan vatandaşlar tarafından bulunan...
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Kayseri’de mısır tarlası içinde vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunan kadının öldürüldüğü
ortaya çıktı.
Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Biber yolu olarak bilinen yerde hurdacılık yapan
vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin 46 yaşındaki
Y.E.’ye ait olduğu belirlenirken, cesedin yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü tespit
edildi.
Cesedin bulunduğu yerde yapılan incelemelerde asfaltta kan izlerine rastlanmış ve polis
olayın trafik kazası olduğu ihtimali üzerinde duruyordu. Olaya trafik kazası süsü verildiği
iddia edilirken, polis ekiplerinin olayı aydınlatmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3414.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Ak Parti Teşkilatlarından Çocuklara Bayramlık
Hediyesi
AK Parti ilçe teşkilatları tarafından, bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont
hediye edildi.Melikgazi ilçe teşkilatı ve gençlik kolları ile Talas ilçe teşkilatı ve kadın kolları
tarafından, tespit edilen ihtiyaç sahibi 100 çocuğa...
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AK Parti ilçe teşkilatları tarafından, bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont
hediye edildi.
Melikgazi ilçe teşkilatı ve gençlik kolları ile Talas ilçe teşkilatı ve kadın kolları tarafından,
tespit edilen ihtiyaç sahibi 100 çocuğa kışlık bot ve mont yardımı yapıldı.
Her iki teşkilat tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar evlerinden alınarak, mağazalara
getirilen çocuklar kendilerine uygun kışlık bot ve montları denerken büyük mutluluk
yaşadılar. Yardım ile ilgili olarak açıklama yapan Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, "Her
yıl gerçekleştirdiğimiz yardımlara bu yılda elimizden geldiği kadar devam ettik.
Her iki bölgeden gelen ihtiyaç sahibi çocuklarımızı bayram öncesi mutlu etmek ve yaklaşan
kışı sıcak geçirmelerini sağlamak amacı ile bu yılda ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını
gidermeye çalıştık. Partimiz için çocuklarımız çok büyük öneme sahiptir.
AK Parti'nin vizyonunda çocukların mükemmel insani değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitimli,
saygılı, inançlı ve kendine güvenen fertler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması vardır. Bu
bağlamda teşkilatlar olarak öncelikli amacımız çocuklarımızın mutluluğudur. Çocuklarımızın
sevinçlerini gördük, ailelerinin 'Allah razı olsun' dualarıyla beraber hayır dualarını aldık.
Bunun için bu çalışmada maddi manevi yardımları bulunan AK Parti Melikgazi ve Talas ilçe
teşkilatına çok teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3415.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Mhp Đl Başkanı Mete Eke’nin Kurban Bayramı
Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke, ''Birlik ve beraberliğin yok olmaya yüz
tuttuğu, sevgi, saygı ve tahammül sınırların ortadan kalktığı sevincin, güler yüzün olmadığı
toplumun ayrıştırıldığı, ötekileştirildiği...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke, ''Birlik ve beraberliğin yok olmaya yüz
tuttuğu, sevgi, saygı ve tahammül sınırların ortadan kalktığı sevincin, güler yüzün olmadığı
toplumun ayrıştırıldığı, ötekileştirildiği ve kamplara bölündüğü bütün bunlar karşısında
komşu Đslam ülkelerinde gözyaşının, kanın, vahşetin tavan yaptığı günlerde dini
bayramlarımızdan olan kurban bayramını idrak etmeye çalışıyoruz'' dedi.MHP Đl Başkanı
Mete Eke, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Eke mesajında, ''Bayramlar
sevincin, kucaklaşmanın küskünlük ve dargınlıkların unutulduğu güler yüzlerin arttığı bayram
olmalıdır. Ne yazıktır ki yukarıda belirttiğim Türk Đslam Ülkesinin ana unsurlarından olan bu
vecibelerin yapılmadığına, yapma ortamının da kaybolduğuna şahit oluyoruz. Şairinde ifade
ettiği gibi 'Bu mübarek günde küsmek olur mu, uzat ellerini bayramlaşalım, Hakk'ın selamını
kesmek olur mu, uzat ellerini bayramlaşalım' ellerin uzatılmadığı, yüzlerin öfke saçtığı öç ve
intikam duyguları ile idarecilerin mesai tükettiği bir günde bayramın bayram olması söz
konusu değildir.Yine de Müslüman Türk Milletinin engin sağduyusu ve hoşgörüsü, yüksek
feraseti ve imanı bu olumsuzluklara karşı dik duruşunu sürdüreceği, özlemini çektiğimiz
güzel günlerin ve Mübarek Bayramın sevincine hep birlikte ortak olacağımız inancındayım.
Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Kurban Bayramının başta Kayseri Halkımız olmak üzere
Türk Đslam Alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesinin Cenab-ı Allah’tan niyaz
ediyorum'' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3416.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Bik'ten 8 Gazeteye Evet
Kayseri yerel basınında 8 gazete resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını tekrar elde etti.Basın
Đlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Şubesinin bulunduğu şehirlerde daha nitelikli yerel basın
oluşturmak için bir süredir yürüttüğü çalışma...
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Kayseri yerel basınında 8 gazete resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını tekrar elde etti.
Basın Đlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Şubesinin bulunduğu şehirlerde daha nitelikli yerel
basın oluşturmak için bir süredir yürüttüğü çalışma neticesinde Kayseri’de Resmi Đlan ve
Reklam yayınlama hakları düşürülen gazetelerden 8 tanesi kurum kriterlerini yerine getirdiği
için bu hakları yeniden verildi.
Basın Đlan Kurumu Genel Müdürlüğü Kontrol Şubesi görevlilerinin yıl başında Kayseri’de
yaptıkları denetimler neticesinde 2’si bekleme süresinde olmak üzere toplam 20 gazeteden
17’sinin resmi ilan ve reklam yayınlama haklarını 24 Mart 2013 tarihinde düşürmüştü. Aradan
geçen süre içerisinde kendilerini düzelttiklerini beyan eden gazetelere yönelik Kurum Genel
Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde denetimler yapıldı. Kayseri basınında sonucu
merakla beklenen denetim sonuçlarının Kayseri Şube Müdürlüğü’ne ulaştığı ve gazetelerin
sahip ve yöneticilerine tebliğ edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, E-Haber Kayseri,
Kayseri Olay, Kayseri Havadis, Kayseri Deniz Postası, Kayseri Haber, Kayseri Gündem,
Kayseri Star Haber ve Kayseri Maç Gazeteleri yeniden resmi ilan ve reklam yayınlama
hakkını elde etti.
Diğer Gazetelerin ise, kurum mevzuatının gerekliliklerini yerine getirdikleri taktirde yeniden
resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını elde edeceği öğrenildi.
Kayseri’de halen biri bekleme süresinde olmak üzere toplam 15 gazete bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3417.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Đntihara Kalkıştı, Trafiği Felç Etti
Kayseri’de bir kişi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan surlara çıkarak intihara kalkıştı. Olayın,
akşam saatlerinde olması trafiği felç etti.Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu
öğrenilen R.K. (27) Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan...
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Kayseri’de bir kişi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan surlara çıkarak intihara kalkıştı. Olayın,
akşam saatlerinde olması trafiği felç etti.
Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen R.K. (27) Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan surlara çıkarak intihar etmek istedi. Olayı gören vatandaşlar, olay yerine polis, itfaiye
ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak caddenin
yarısını trafiğe kapattı. Uzun ikna çabalarına rağmen surlardan inmeyen R.K., kesici aletlerle
kendine zarar vermeye başladı. Bu arada itfaiye ekipleri de, çekiciyle R.K.’nın yanına çıkarak,
ikna etmeye çalıştı. R.K.’nın intihar girişimini gören vatandaşların rahat tavırları ise dikkat
çekti.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi olarak açtığı hava yastığı, kentin işlek
caddelerinden olan Hunat Caddesi’nin yarısını trafiğe kapatınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Đş çıkışı evine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, tek şeride düşen yol istikametinde zor
anlar yaşadı. R.K., ekiplerin uzun ikna çabası sonucu intihardan vazgeçerek, surların
üzerinden indi.
R.K., sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, polis olayla ilgili
soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3418.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Meysu Outlet’te Doğançay Mağazası Đnanılmaz
Đndirimlerle Açıldı
Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2011 yılında açılan ve yönetimi
Avm Mfi Partners tarafından yapılan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde Kayseri’de ilklere
imza atmaya devam ediyor.Açılış törenine Vali Orhan Düzgün,...

13 Ekim 2013 Pazar 11:00

Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2011 yılında açılan ve yönetimi
Avm Mfi Partners tarafından yapılan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde Kayseri’de ilklere
imza atmaya devam ediyor.
Açılış törenine Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Kocasinan Belediye Başkanı Ali Candan, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık, Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Vali Düzgün; “Kayseri’de kaliteli bir biçimde hizmet edecek bu ve bunun
gibi işyerlerine ihtiyacımız var. Kayseri’de bizlerde ilimizin gelişmesi için iş yerlerinin
açılmasındaki önemini vurgulamak amacıyla burada bulunmaktayız. Hayırlı ve bol kazançlar
diliyorum ''dedi.
Vali Orhan Düzgün ve Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, açılışın ardından mağaza sahibi
Mehmet Doğançay’dan mağaza hakkında bilgiler alarak, mağazada bulunan ürünleri
incelediler.
Doğançay Mağazası’nda açılışa özel 1 TL’ye Samsung Televizyon, 1 TL’ye Tefal ütü satışı
yoğun ilgi görürken, sabahın ilk saatlerinden itibaren Meysu Outlet önünde uzun kuyruklar
oluştu.
Mağaza sahibi Mehmet Doğançay, bu tür etkinlik ve kampanyaların devam edeceğini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3419.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Bekir Yıldız: bayramların; kalplerin birlikte
attığı zaman dilimi ve dayanışmanın temeli
olduğunu söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, bayramların; kalplerin birlikte attığı zaman dilimi
ve dayanışmanın temeli olduğunu söyledi.Kurban Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama
yapan Başkan Bekir Yıldız, bayramların kalplerin birlikte...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, bayramların; kalplerin birlikte attığı zaman dilimi
ve dayanışmanın temeli olduğunu söyledi.
Kurban Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Başkan Bekir Yıldız, bayramların
kalplerin birlikte attığı zaman dilimi, paylaşmanın temeli, maddi ve manevi güzelliklerin
hepsi olduğunu vurguladı.
Başkan Bekir Yıldız, Allah rızasını kazanmak için kesilen kurbanın insanları hem Allah'a hem
de birbirine yaklaştıran kıymetli bir vesile olduğunun altını çizerek “Đlahi bir hediye olan
Kurban Bayramı’nı iyi değerlendirmeliyiz. Bayramda büyüklerimizi ziyaret edip dualarını
almalı, hastalara moral vermeli, dul, öksüz, yetim ve çocukları hediyelerle sevindirmeliyiz.
Dargınları barıştırmalı, fakirlerle paylaşmalıyız ki bayram da bayram anlamını bulsun. Bu
vesileyle Đslam Alemi'nin, milletimizin ve hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor,
en sıkıntılı günlerinin bayramlar gibi güzel olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3420.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Vali Orhan Düzgün Gesi Bağları’nda Dolaştı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, sabah yürüyüşünü, meşhur Gesi Bağları’nda yaptı.Sabah erken
saatlerde bölgeye giden Vali Orhan Düzgün, hem sabah yürüyüşünü yaptı hem de tarihi
mekanları dolaştı. Yol boyunca karşılaştığı yöre...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, sabah yürüyüşünü, meşhur Gesi Bağları’nda yaptı.
Sabah erken saatlerde bölgeye giden Vali Orhan Düzgün, hem sabah yürüyüşünü yaptı hem
de tarihi mekanları dolaştı. Yol boyunca karşılaştığı yöre halkına büyük yakınlık gösteren
Vali Orhan Düzgün, uğradığı Güzelköy köyünde ise, köy fırınında bayram için ‘Halka’ yapan
vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Vali Orhan Düzgün, gezisi sırasında çektirdiği fotoğrafları da twitter hesabından takipçileriyle
paylaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3421.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kurban Kesim Yerlerinde Tedbirler Tamam
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 9 ayrı bölgedeki çok amaçlı kapalı semt
pazar yerinde kurban kesimi için çeraskal monte edildiğini söyledi.Melikgazi Belediyesince
ilçe sınırları içerisinde 17 ayrı üstü kapalı semt pazar...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 9 ayrı bölgedeki çok amaçlı kapalı semt
pazar yerinde kurban kesimi için çeraskal monte edildiğini söyledi.
Melikgazi Belediyesince ilçe sınırları içerisinde 17 ayrı üstü kapalı semt pazar yerinin hizmet
verdiğini ve bu pazar yerlerinin çok amaçlı olarak inşa edildiğini hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç “ Melikgazi Belediyesi olarak Pazar yerleri hafta da bir gün kurulan semt
pazaryeri için inşa edildi. Ancak Belediye olarak biz her gün hizmet veren mekânlar olarak
planladık. Bu üstü kapalı semt pazar yerleri otopark, basketbol sahası, mini futbol sahası, yaz
aylarında emniyetin izin verdiği sürelerde düğün mekânı gibi çok amaçlı hizmet vermektedir.
Kurban bayramlarında ise kurban kesim yeri olarak hizmet vermektedir. Çünkü atık su için alt
yapısı uygundur. Kapalı semt pazar yerlerinde ayrıca belediye tarafından takılan kameralarla
24 saat denetim altında olup kayıt yapılmaktadır “ dedi.
Yıldırım Beyazıt, Hürriyet, Yeniköy, Altınoluk, Bel-Sin, Selçuklu, Đldem ve Toki bölgesinde
yer alan üstü kapalı semt Pazaryerlerinde çeraskal sistemi ile kurban kesimi yapılabilineceğini
ifade eden Memduh Büyükkılıç, ayrıca 17 kurban kesim yerinde kurban taşıma da kolaylık
olsun diye el arabalarının hazır bulundurulacağını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazililerin rahat ve huzur içerisinde bir bayram
yapabilmeleri için tüm tedbirlerin alındığını ve nöbetçi birimler oluşturulduğunu sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3422.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız’dan
Kurban Bayramı Mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj
yayımladı.Yıldız, mesajında, bayramların küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi
anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj
yayımladı.
Yıldız, mesajında, bayramların küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması,
hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesile olduğuna
değinerek şunları söyledi:
"Millet olarak farklılıklarımızı çatışma ve kavga nedeni olarak değil, zenginlik kaynağı olarak
görmeli ve toplumsal uzlaşmamızı artırmaya gayret etmeliyiz. Bayramları da böylesine bir
anlayışın ve diyalog kültürünün gelişmesi için fırsat olarak görmeliyiz.
Biz, gelecek kuşaklara demokrasisi güçlenmiş, özgürlükleri gelişmiş, insanların yüzü gülen,
sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün hâkim olduğu bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Ve biz,
bayram günleri gibi Türkiye'nin geleceğinin de aydınlık olduğuna inanıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten
paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, Đslam âlemine,
ülkemize ve Kayseri’mize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, selam ve sevgilerimi
iletiyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3423.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın Kurban
Bayramı Mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kurban Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Elitaş, mesajında, Dini bayramların Müslümanların birbirine
kenetlendiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevinçlerin paylaşıldığı,...
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kurban Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Elitaş, mesajında, Dini bayramların Müslümanların birbirine kenetlendiği, ihtiyaç sahiplerinin
gözetildiği, sevinçlerin paylaşıldığı, kalplerin yumuşadığı, akraba, dost ve komşuların ziyaret
edildiği bir gün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmaya çok daha fazla ihtiyaç duyduğu
bir dönemden geçtiğini ifade eden Elitaş, şunları kaydetti :
"Bayramlar, böyle günlerde birleşmenin bütünleşmenin, kaynaşmanın ortak duyguları
yaşamanın vesile olduğu günlerdir. Dayanışma dostluğun direği, insanlığın gereğidir. Milli ve
manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve
hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız.
Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması,
birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Sahip olduğumuz
imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak bizim örfümüzün temel şiarlarındandır.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm Đslam Alemi'nin ve Kayserili hemşehrilerimin Kurban
Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini
diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3424.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Öz Kayseri Đnşaat, Sıla Konağı 5 B’nin Temelini
Ambar’da Attı
Öz Kayseri Đnşaat, Kayseri’nin gelişmekte olan bölgesi Ambar’da Sıla Konağı serilerinin
5’incisinin temelini attı.2013 yılı içerisinde üçüncü projelerinin temelini attıklarını söyleyen
Öz Kayseri Đnşaat Yönetim Kurulu Başkanı...
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Öz Kayseri Đnşaat, Kayseri’nin gelişmekte olan bölgesi Ambar’da Sıla Konağı serilerinin
5’incisinin temelini attı.2013 yılı içerisinde üçüncü projelerinin temelini attıklarını söyleyen
Öz Kayseri Đnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Arslantaş, “Her projemizi Öz Kayseri Đnşaat
kalitesiyle ve titizlikle yürütüyoruz. Ambar bölgesinde orta gelirli vatandaşlarımıza hitap
edecek olan Sıla Konağı serilerinin 5’incisi olan bu projemizi, 2014 yılının sonuna teslim
etmeyi planlıyoruz. Bundan önceki projelerimizi söz verdiğimiz tarihlerden önce teslim ettik.
Yaptığımız projelerde kaliteyi ön planda tutarak gerek işçilikte gerekse de iç aksesuarda
standartların üstünde malzeme kullanarak uygun fiyatlarda müşteri memnuniyetini
hedefliyoruz. Yaptığımız bütün projeleri insan menşeili düşünüyoruz. Bu düşünce ile hangi
bölge olursa olsun en kaliteli inşaatı yapmaya çalışıyoruz. Maliyetlerimiz her seferinde artıyor
ama fiyatımız bölge standartlarında tutuluyor. Bu çizgimizde ilerleyerek yeni bir projenin
temelini atıyoruz” diye konuştu.135 metrekare 3+1 daire planında 2 blok olarak yapılacak
binaların 2014 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3425.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayseri'de Sigortalı Sayısı 215 Bini Geçti
Kayseri Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğü'nden (SGK) alınan bilgilere göre, 2002 yılında
Kayseri'deki sigortalı sayısı 84 bin 445 iken, 2013 yılının Haziran ayında bu rakam 214 bin
72'ye ulaştı. Yetkililer, Eylül ayı sonu itibarıyla ise...
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Kayseri Sosyal Güvenlik Đl Müdürlüğü'nden (SGK) alınan bilgilere göre, 2002 yılında
Kayseri'deki sigortalı sayısı 84 bin 445 iken, 2013 yılının Haziran ayında bu rakam 214 bin
72'ye ulaştı. Yetkililer, Eylül ayı sonu itibarıyla ise bu rakamın 215 bini geçtiğinin tahmin
edildiğini bildirdiler.SGK verilerine göre, Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe konulan
KADĐM Projesi (Kayıt Dışı Đstihdamla Mücadele Projesi) kayıt dışı istihdamla mücadelede
çok önemli mesafeler kat edilmesini sağladı. Bu proje kapsamında devreye alınan Alo 170
ihbar hattına açıldığı 2010'dan bu yana sigortasız çalışan kişilerden 255 bin arama geldi. Alo
170'i arayan 44 bin kişi, kayıt dışı çalıştığını ihbar etti.Kayseri'de 2009 yılında tespit edilen
kayıt dışı sigortalı sayısı 920 iken, 2013 yılında bu rakam 1373 oldu. Kayıt dışı sigortalı
sayısının kayıt altına alınma oranı ise yüzde 49 olarak gerçekleşti. 2009 yılında tespit edilen
kayıt dışı işyeri sayısı 51 iken, 2013 yılında 253 oldu. Kayıt dışı işyeri sayısının kayıt altına
alınma oranı ise yüzde 396.SGK verilerine göre, 2002 yılında Kayseri'deki sigortalı sayısı 84
bin 445'ti. 2013 yılı Haziran ayında bu rakam 214 bin 72'ye ulaştı. Yetkililer, Eylül ayı sonu
itibarıyla bu sayının 215 bini geçtiğinin tahmin edildiğini bildirdiler. Sigorta sayısı artış hızı
ise yüzde 153,50 oldu. Kayıtlı işyeri sayısı 2002 yılında 10 bin 267 iken, 2013 yılı Haziran
ayında bu rakam 26 bin 387'ye ulaştı. Kayıtlı işyeri sayısı artış hızı ise yüzde 157 olarak
gerçekleşti.SGK yetkilileri, 2002 yılında emekli maaşının 6 ayda bağlanırken, 2013 yılında 4
günde emekli maaşı bağlama hızına erişildiğini kaydettiler. Yetkililer, aynı ülkenin
vatandaşlarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve sistemlerinin farklılıkları sebebiyle farklı
standartlarda, farklı hizmetler aldığını, ancak son yıllarda yapılan düzenlemelerle bu
farklılıkların ortadan kaldırıldığını, kişi işe girdiğinde sistemin herhangi bir müdahaleye gerek
duymaksızın otomatik olarak sağlık aktivasyonunu gerçekleştirdiğini ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3426.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Doğalgaz Müşterileri, Kayserigaz'dan Memnun
Sektörde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini ilk alan şirket olan
Kayserigaz, belgeye ilişkin 2. Gözetim-Denetim Sürecini yetkililerden aldığı tam not ile
tamamladı.Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda...
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Sektörde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini ilk alan şirket olan
Kayserigaz, belgeye ilişkin 2. Gözetim-Denetim Sürecini yetkililerden aldığı tam not ile
tamamladı.
Bağımsız araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda yakaladığı yüzde 98’lik müşteri
memnuniyet oranıyla müşteri hizmetlerindeki başarısını kanıtlayan Kayserigaz, sektörün ilk
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Belgesini alarak bu başarısını taçlandırdığını daha
önceki duyurularında bildirmişti. Mevcut müşterilerin muhafaza edilmesine, marka itibarının
arttırılabilmesine ve müşteri şikâyetlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesine kılavuzluk eden
ISO 10002 belgesinin alınması, müşteri memnuniyetine önem veren şirketlerin müşteri
hizmetleri kalitesinin uluslararası standartlar düzeyinde olduğunu denetim sonuçlarıyla
belgelendirilmesi anlamına geliyor.
Kayserigaz sahip olduğu ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini
başarıyla muhafaza etmeyi sağlamış ve bu başarısını biri henüz diğeri geçmiş dönemlerde
olmak üzere geçirdiği iki denetimden aldığı tam not ile kanıtladı. Gerçekleşen GözetimDenetim faaliyetinde, olumsuz hiçbir durum ile karşılaşılmadığı ve Kayserigaz’ın müşteri
memnuniyeti odaklı hizmetlerine hız kesmeden devam ettiğinin belirlendiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3427.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kesob Başkanı Alan'ın Kurban Bayramı Mesajı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, Kurban
Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.KESOB Başkanı Mustafa Alan, mesajında,
''Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz; sevinçlerimizi...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, Kurban
Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
KESOB Başkanı Mustafa Alan, mesajında, ''Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da
pekiştirdiğimiz; sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız bir Kurban Bayramı’nı daha
idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, toplumsal birlikteliğin sağlandığı,
üzüntülerin ve sıkıntıların geri plana itildiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, saygının, sevginin
pekiştiği, kırgınlık ve dargınlıkların unutulması gerektiği, yan yana olmanın öneminin arttığı
özel günlerdir. Bayramların güzelliğini, anlamını ve değerini bayram günleriyle sınırlı
tutmayıp yaşamımızın her anında ve tüm insani ilişkilerimizde hatırlamalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimize ve esnaf ve sanatkârlarımıza, birlik ve
beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı
geçirmelerini diliyor, saygılar sunuyorum'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3428.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kesob Başkanı Mustafa Alan:
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, yaklaşan
Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak, Çin malı bıçak kullanmamaları
gerektiğini söyledi.Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri’de alışverişin...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, yaklaşan
Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak, Çin malı bıçak kullanmamaları
gerektiğini söyledi.
Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri’de alışverişin hareketlilik kazandığını dile getiren Alan,
“Kurban bayramı dolayısıyla Kayserimizde bir hareketlilik var. Özellikle Kurban Bayramı
olması dolayısıyla, giyside, gıda ürünlerinde, tatlı çeşitlerinde ve şekerleme grubunda herkes
bütçesine göre bir şeyler almaya çalışıyor. Çarşı pazarda sadece kurban değil alışverişte de
hareketlilik var” ifadelerini kullandı.
Mesleği olmayan kişilerin et çekmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Alan, “Bizim
vatandaşlarımıza tavsiyemiz, et çekimi ile ilgilidir. Mesleği olmayan insanlar da et çekmek
için bu işi yaparak hijyenik olmayan ortamlarda et çekiyorlar. Vatandaşlarımız daha hijyenik
olan kasapları tercih etsinler. Vatandaşların sadece 4-5 gün bu işi yapanlara değil de mesleği
olan kasaplara et çektirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.
Bayram dolayısıyla bıçakçılarda da bir hareketlilik olduğunu belirten Alan, piyasada bulunan
Çin malı bıçakların kullanılmaması gerektiğini söyledi. Alan, “Özellikle bıçakçılarda Kurban
Bayramı olması dolayısıyla bugünlerde faaliyet var. Piyasada olan Çin malı bıçakları değil de,
bıçaklarını bıçakçılardan almalarını tavsiye ediyoruz. Çok güzel imalat yapan bıçakçılarımız
var. Vatandaşlarımız Çin malı bıçakları değil de Kayserimizde ve çevre illerimizde imalatı
yapılan bıçaklardan kullansınlar. Alınan Çin malı bıçaklar eğilip ve kırıldığı için kesilen
hayvana da eziyet veriyor” şeklinde konuştu.
Mustafa Alan ayrıca, bayramın ikinci günü KESOB olarak bayramlaşma töreni
düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3429.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'ye
Geliyor
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) Akademik Yılı açılış
törenine katılacak.Cumhurbaşkanı Gül'ün, 25 Ekim Cuma günü saat 15.00'te AGÜ Sümer
Kampüsü'nde düzenlenecek Akademik Yıl Açılış Töreni'ne...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) Akademik Yılı açılış
törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Gül'ün, 25 Ekim Cuma günü saat 15.00'te AGÜ Sümer Kampüsü'nde
düzenlenecek Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı ve konuşma yapacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3430.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

Kayseri Şoförler Ve Otomobilciler Odası
Başkanı Ali Ateş, Kurban Bayramı Öncesi
Sürücüleri Uyardı
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve Kayseri Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, Kurban Bayramı öncesi trafiğe çıkacak sürücüleri hız
yapmamaları konusunda uyardı.Yaklaşan Kurban Bayramının hayırlara...

12 Ekim 2013 Cumartesi 11:15

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve Kayseri Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş, Kurban Bayramı öncesi trafiğe çıkacak sürücüleri hız
yapmamaları konusunda uyardı.
Yaklaşan Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni eden Ali Ateş, yorgun ve
uykusuz bir şekilde trafiğe çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Đnsan canının değerli olduğunu belirten Ateş, “Sürücü kardeşlerimin yorgun, uykusuz seyahat
etmemelerini ve trafik kurallarına uymalarını diliyorum. Đnsana değer vermelerini rica
ediyorum” dedi.
Kayseri emniyet müdürlüğünün bayramda trafikte yaptığı çalışmaları doğru bulduğunu
söyleyen Ateş, “Kayseri emniyetinin uyarıcı çalışmaları devam ediyor. Bizlerde emniyetle
ortak çalışıyoruz. Bu konuda yaptığı çalışmalardan dolayı emniyetimize teşekkür ediyorum.
Bizler gerek şoförlerin gerekse araçların mümkün olduğu kadar takiplerini sağlamaya
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
SÜRÜCÜLERĐMĐZ TESĐSLERĐMĐZĐ KULLANSIN
Sürücü ve vatandaşların seyahat zamanlarında ihtiyaçlarını gidermek adına hizmet
sağladıklarını dile getiren Ateş, “Yorgun sürücülerin istirahat etmeleri için yer temin edildi.
Oralarda sürücülerimizin ihtiyaçlarını gidermelerini ve istirahat etmelerini sağlıyoruz. Trafiği
tehlikeye sokmak yerine tesislerimizde dinlenmelerini öneriyoruz. Şoförler ve vatandaşlara
oralarda konaklama, yeme içme hizmeti sunuluyor. Şoförlerimiz ve vatandaşlarımız tesisleri
kullansınlar” şeklinde konuştu.
Trafik kurallarına uyulduğu takdirde kazaların asgariye indiğini sözlerine ekleyen Ateş,
yapılan tüm çalışmaların vatandaşın sağlık sıhhatini korumaya yönelik olduğunu da vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3431.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

BELEDĐYE VE ZABITALAR BURASINI HĐÇ
MĐ GÖRMÜYOR?
Kayseri’nin en merkezi mevkilerinden Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunan Balık ve
Sakatçılar Đş Merkezi’nden etrafa yayılan kötü koku ve sağlıksız koşullar çevre esnafı ve
vatandaşların tepkisini çekiyor.
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Şehrin merkezi noktalarından biri olan ve etrafında birçok hastane, işyeri ve otobüs
işletmesinin bulunduğu Tacettin Veli Katlı Otoparkı altında faaliyet gösteren Balık ve
Sakatatçılar Đş Merkezi’nden etrafa yayılan kötü koku ve sağlıksız koşullar çevre esnaf ve
vatandaşların tepkisine neden oluyor.
Đş merkezi yakınlarında bulunan esnaf yıllardır durumun bu şekilde olduğunu etrafa yayılan
koku nedeniyle iş yapmadıklarını dile getirirken özellikle yaz aylarında kapı ve pencerelerini
dahi açamadıkları yönünde şikâyette bulunuyorlar. Yayılan kokunun ne denli rahatsız edici
olduğu iş merkezi önünden gelip geçen vatandaşların burnunu kapatmalarından belli olurken,
iş merkezinin hemen yanında bulunan otobüs duraklarını kullanan vatandaşlar, yetkililerin bu
kötü kokuyu giderecek bir çare bulması gerektiğini söylüyorlar. Dükkânlardaki manzaranın ve
kokunun hayli rahatsız edici olduğunu dile getiren vatandaşlar ‘ Şehrin göbeğinde bu denli
sağlıksız ve etrafı rahatsız eden işletmelere nasıl izin veriliyor. Burası hiç denetlenmiyor mu?

Bu memlekette hiç mi yetkili yok? Hiç mi Zabıta yok? Belediye ve zabıtalar burasını hiç mi
görmüyor, bu kadar insanın kullandığı bir yerde bu tür bir iş merkezinin olması çok yanlış.
Kokuyu bir kenara bırakın insan sağlığı bu kadar mı değersiz? En azından bu dükkânlar
sağlıklı, temiz bir şekilde çalıştırılsın’ ifadelerinde bulundular.
Söz konusu iş merkezi içerisindeki bir görüntü ise fazla söze gerek bırakmayan cinsten. Boş
bir dükkan içerisine yığılan hayvan kemik ve kelleri durumu özetler nitelikte. Özellikle
sakatat temizliği ve tüketimi noktasında hayli özen gösterilmesi gereken gıdalar arasında yer
alırken görünen manzara onlar için bizim sağlığımızın ne kadar önemli olduğunun bir
göstergesi.
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3432.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

KAYSERĐ’DE CADDE VE DÜKKÂNLAR
BAYRAM ĐÇĐN DOLDU TAŞTI
Kayseri hafta sonunu alışverişte geçirdi. Bayrama bir gün kala hazırlıklarda hız kazandı.
Hafta sonu çarşı ve pazarlar adeta doldu taştı.
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Kayserili vatandaşlar güneşli hafta sonunu çarşı ve pazarlarda bayram alışverişiyle geçirdi.
Bayram alışverişlerini yapmak için çarşıya çıkan Kayserili vatandaşlar, gece geç saatlere
kadar açık olan alışveriş merkezlerini ve dükkânları doldurdular.
Çarşıya çıkan vatandaşlar, özellikle giyim mağazalarında yoğunluk oluştururken, bu
mağazaları, ayakkabıcılar, bıçakçılar ve baharat dükkânları izledi. Alışverişe çıkan aileler
çocuk giyim mağazaları önünde yoğunluk oluştururken Son birkaç yıldır bayramlarda bile
satış yapamamaktan şikayetçi olan esnaf, bayram öncesi yapılan alışveriş ve güzel havalardan
memnun.
Şehrin cadde ve sokakları alışveriş için dışarı çıkanlar ile dolarken, hemen her dükkânda
yoğun bir alışveriş temposu göze çarpıyor. Kurban Bayramı öncesi satışların iyi olduğunu
belirten esnaflar, son bir kaç yılın bayramlarında yaşanan kuru kalabalığın bu kez gerçek
alışverişe dönüşmesinden memnun olduklarını söylediler.
Haber-Fotoğraf: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3433.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

‘BENĐM DE HAYALĐM BUYDU”
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Bayram Alışveriş Günleri bu gün
sona eriyor. Kayserili vatandaşlar bayram ihtiyaçlarının büyük kısmını fuarda bulunan çeşitli
stantlardan tedarik ediyorlar. 5E Termal Resort Hotel Genel Müdürü Gülsüm Yücel: ‘BENĐM
DE HAYALĐM BUYDU DENĐLEBĐLECEK BĐR MEKÂNIN TANITIMINI YAPMAKTAN
GURUR DUYUYORUM’
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Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlen Kayseri Bayram Alışveriş Günleri fuarında farklı
sektörlerden 80 katılımcı firma ürünlerini sergiliyor. 9 Ekimde başlayan fuar bu gün sona
erecek. Kayserili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda geride kalan günlerde fuarın en
çok ziyaret edilen standı 5E Termal Resort Hotel tanıtım standı oldu.
Yeni sloganı ve güler yüzlü personeliyle tanıtım yapmak amacıyla fuarda bulunan 5E Termal
Resort Hotel standında misafirlerini ağırlayan 5E Termal Resort Hotel Genel Müdürü Gülsüm
Yücel, ‘Günlüğü 25 liraya gelen Sabah-Akşam açık büfe yemekli ve hiçbir masrafının
olmadığı beş yıldızlı delüx bir otelde konaklama ve tatil imkânı tanıtımı için buradayız. Tüm
hemşerilerimizi bu ayrıcalıklı imkanı görmeleri için fuar alanına bekliyoruz’ dedi.
Otel inşaatının hızla devam ettiğini belirten Yücel, ‘Daha otel açılmadan yoğun bir ilgi
gösterilen, insanların masrafsız ve tatilde yeme-içme gibi hiçbir detayla uğraşmadan tatil
keyfinde tatil yapabilecekleri ve benim de hayalim buydu diyebilecekleri mekânın tanıtımını
yapmaktan gurur duyuyorum’ diye konuştu.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3434.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

ĐSLAM’DA KURBAN BAYRAMI VE
KURBAN
Prof. Dr. M. Zeki Duman Sevgili kardeşlerim, biz Müslümanların milli bayramlarımızın yanı
sıra iki de dinî bayramımız vardır: Biri, yaklaşık iki ay önce idrak edip kutladığımız Ramazan
Bayramı, diğeri ise, Ekimin 15. günü idrak edeceğimiz Kurban bayramıdır. Birincisi, mü'mini
kötülüklere karşı bir kalkan gibi koruyup maddî-manevî kirlerden arındıran bir aylık oruç
ibâdetinin; ikincisi ise, Allah'i ta'zîm /büyük saygı, şükür, fedâkarlık ve mânevî yakınlaşma
anlamlarını taşıyan ' kurban' ibadetinin sevinci ve bayramıdır...
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Kurban, târihî açıdan Islâm Din'inin en köklü ibâdetlerindendir. Hz. Âdem'den itibaren, Hz.
Nuh, Hz. Đbrahim, Hz. Đsmail, Hz. Musa ve Hz. Isa da dahil, Hz. Muhammed'e gelinceye
kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri Namaz, Oruç, Zekât ve Ibrahim (as)'dan itibâren
Hac ile birlikte mü'minlere emredilen özel bir vecibedir. Eğer Allah katında geçerli tek din
olan Islâm'dan sapmış olmasalardı bu gün Tevrat ve Đncil ehli de bu ibâdetleri Müslümanlarla
birlikte yapıyor olacaklardı...
“Biz, geçmişteki her ümmete, kendilerine rızık olarak verdiğimiz uysal hayvanları Allah’ın
adını anarak kurban kesmeleri için bir Kurban bayramı günü tayin ettik…” (Hac, 22/34)
ayetinin devamındaki:
(Ey Muhammed!) “Size de cüsseli hayvanları/develeri, sığırları ve koyunları Allah’a ibadet
sembollerinden kıldık. Bunda sizin için hayır vardır. Develeri ayakta dizi dizi dururken
Allah’ın adını anarak kesin, yanları üzere devrilip canları çıktığında ondan siz de yiyin ve
kanaatkâr olanlara da dilenenlere de yedirin! Đşte bunları da böyle şükredesiniz diye size
boyun eğdirdik.” (Hac, 22/36) ayeti;
Ve de Kevser suresinde: “…Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” (Kevser, 108/1-3);
Bir de Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimizin: “Kurban kesecek durumda olup da bugün kurban
kesmeyen bizim mescidimize gelmesin!” mealindeki uyarı dolu hadisi, KURBAN
ĐBADETĐNĐN dinimizdeki önemini ve gerekliliğini ifade etmektedirler.
Fıkıhta farz. Vacip ya da sünnet… her ne olursa olsun imkanı olan her Müslüman Kurban
bayramı günlerinde, kendisini Yüce Rabbine yaklaştıracak olan kurbanını kesmelidir.
Kur’an-ı Kerim’de konu ile ilgili âyetler incelendiğinde Kurban ibâdetinin, takva ile birlikte
en az beş amacının /hikmetinin olduğunu söylemek mümkündür. Biz bu hikmetleri maddeler
halinde söyle açıklayabiliriz:
1. Allah'a Şükür. Hz. Muhammed (sav), peygamberliğinin ikinci yılındadır. Oğlu Abdullah'ın
ölümü sebebiyle üzgündür. Daha önce de Kasım vefat etmişti… O bu halde iken evinin
önünden geçmekte olan Ebu Cehil, hakaret amacıyla ‘soyu kesik, hayırsız' anlamında ‘
ebter!...' diyerek bir çamur atar, geçer... Cehâletin bütün niteliklerini şahsında toplayan bu
zalim kişinin, bu insanlık dışı davranışı üzerine Allah Teala sevgili Elçisini teselli etmek
amacıyla Kevser sûresini indirir ve buyurur ki: “Biz sana ‘ kevser'i verdik; haydi kalk,

Rabbine şükür için namaz kıl, bir de kurban kes! Asıl ebter , çamur atıp seni lekelemek
isteyen kimsedir.” (Kevser, 108/1-3)
Kevser, cennetteki bir ırmağın veya havuzun adıdır; dünya hayatında ise, sayılmayacak kadar
çok hayır demektir. Âyette söylenmek istenen sudur, ‘veren de Allah, alan da Allah'tır; kız ya
da erkek, hiç fark etmez. Biz sana dört kız evladı verdik, insanlar içinden seni peygamber
seçtik, sana Kur'an'ı indirdik, bilmediklerini öğrettik, özel korumamız altına aldık, mü'minlere
örnek lider yaptık, en hayırlı toplumu /mü'minleri sana ümmet yaptık, adını saygı ile anılacak
şekilde yücelttik, fetih ihsan ettik, geçmiş ve gelecekteki bütün günahlarını bağışladık,
makam-ı mahmud'a aday yaptık...' O halde üzülmek niye!... Kalk, sana bahşettiğimiz bunca
nimetlere şükretmek için iki rekât namaz kıl, bir de deve kurban et! “ Asıl hayırsız, soysuz,
çamur atıp seni lekelemek isteyen kimsedir!....”
Đste Müslümanlar, Allah'ın bu tavsiyesine Rasulünün de sünnetine uyarak sevinçli her
günlerinde sevinçlerini, iki rekât namaz kılmak sûretiyle önce Rabbleriyle, sonra da imkânları
ölçüsünce bir hayvan kurban ederek fakirlerle, es ve dostlarıyla paylaşmayı güzel bir dini
vecibe hâline getirmişlerdir. Sözgelimi, muttaki bir mü'min, çocuğu dünyaya gelir kurban
keser, oğlunu askere gönderir kurban keser, düğün yapar kurban keser, hatta kendisi, veya âile
fertlerinden biri bir kaza geçirir, canlarını koruduğu için Allah'a kurban keser... Görülüyor ki,
Allah'ın sayılmayacak kadar lütfu ve ihsanı karşısında şükür kurbanı kesmek, takva sahibi bir
mü'minin terk edemeyeceği görevlerindendir...
2. Allah'i Ta'zîm. “Gerçek su ki, bir mü'minin Allah için kesilecek kurbanlara /şe'air saygı
göstermesi, hiç kuskusuz onun kalbindeki takvanın tezahürüdür. Onlarda sizin için belli bir
süreye kadar faydalar vardır; sonuçta onların kurban olarak indirileceği yer el-Beytü'lAtîk'dir.”(Hacc, 22/32, 33)
Kurbanlık hayvanlar da Kâbe, Mescitler ve Arafat gibi Allah'ın ibâdet sembollerindendir; hem
Allah'a mânen yaklaşmanın vasıtaları hem de O'na takdim edilen hediye (Bkz. Bakara, 2/196;
Hacc, 22/35) olduklari için mübarektirler. O nedenle onlara saygı, Allah'a en büyük saygı
/ta'zîm anlamını taşır. Đşte bu yüzden Allah'a hediye edilecekler, hayvanlar içerisinden en
sağlıklısı, göze en güzel görüneni ve en değerlisi olmalıdır.
Nakledildiğine göre Hz. Ömer'e soylu, son derece görkemli ve pahası yüksek bir deve hediye
edildi. Hz. Ömer, âdeta bakmaya bile kıyamadığı bu deveyi satıp, bedeliyle bir-kaç tâne deve
satın alarak Allah'a kurban etmek ve etlerini de fakirlere dağıtmak istiyordu. O, daha fazla
hayvanı kurban edip daha çok insana ikram etme düşüncesini Rasulüllah (sav)‘a söyleyince,
Resul-i Ekrem: ‘Hayır, ya Ömer, dedi, sen onu kurban et, fakirlere onun etini dağıt,' buyurdu.
Çünkü Yüce Allah: “Allah yolunda en çok sevdiğiniz şeylerden harcamadığınız sürece gerçek
iyiliğe /birr eremezsiniz!...” (Âl-i Imran, 3/92) demiştir. O halde hediyeler de hediye edilene
layık olmalıdır; koy, bir tâne olsun, ama en iyisi olsun...
Kurbanlıklara sevecen ve oldukça nazik davranılması; incitilmemeye, ürkütülmemeye, sıkıntı
verilmemeye özen gösterilmesi; severek, okşayarak yaklaşılması da Allah'ı ta'zîm duygusunun
bir sonucudur. Nitekim Yüce Mevla şöyle buyurmuştur:
“Kim Allah’ın ibadet simgelerinden /şeair olan kurbanlıklara saygı gösterirse, hiç kuşkusuz
onun bu davranışı, kalplerdeki takvanın bir tezahürüdür…” (Hac, 22/32)
Đşte bu duygu ve düşüncelerin hepsi, kalpteki takvanın sonucudur. Kalbinde takva, yani
Allah'a gönülden itaat ve kulluk bilinci taşımayan, Allah'a yaklaşmaya vesile olan şeylere
/dinin değerlerine saygı göstermeyen bir kimsenin kestiği kurban, zaten Allah katında makbul
değildir. Nitekim Allah Tealâ, Âdem (as)'in oğullarından Habil'in Allah'a takdim ettiği
kurbanı kabul buyurmasını muttaki bir kul olmasına; Kabil'inkini reddetmesini de onun,
yaşamında muttaki bir mü'min olmamasına bağlamıştır...
Ayette açıkça ifade edildiğine göre Habil kardeşine şöyle demiştir: “Allah, ancak muttaki
kullarının takdimlerini kabul eder…” (Bkz. Maide, 5/27-32.) Muttaki olmayan; yani Allah’ın
emirlerini harfiyen yerine getirmeyen, yasaklarından kaçmayan ve O’nun rızasını kazanmak

için çaba göstermeyen kişide takva olmadığı için kestiği kurbanın kabul edilmesini de
beklememelidir!!
3. Mal'dan Fedakârlık. “Biz, peygamber gönderdiğimiz her ümmete, rızık olarak verdiğimiz
ot obur hayvanları Allah'ın adını anarak kurban etmeleri için bir kurban günü tayin ettik.
Đlahınız tek ilahtır; o halde siz de O'nun emirlerine uyun! Allah'ın emirlerine saygı duyarak
itaat edenleri müjdele! Onlar Allah anıldığında kalpleri ürperir, başlarına gelen musîbete
sabrederler, namazı vaktinde ve tam olarak kılar, kendilerine verdiklerimizden de muhtaçlara
verirler.” (Hac, 22/34, 35)
Kadîm Đslâm tarihinde Đslâm milletinin atası Đbrahim (as) vardır. Çok eski çağlarda gelip
geçmiştir, fakat o halâ içimizde yaşamaktadır. Sâdece Müslümanlar değil, Yahudîler ve
Hıristiyanlar dahi onunla gurur duyar; çocuklarına adını koymakla gönüllerindeki en seçkin
tahta onu oturturlar. Hoş, yalnız insanların sevdiği değil; Allah'ın da sevdiği ve ‘candan
dostum' dediği Halilullah'tir o... Đşte bu mübârek zat, bir gece rüyasında biricik oğlu Đsmail’i
Allah için kurban ettiğini görür. Dehşet içerisinde uyanır!... Kafası çok karışıktır... Rabbi,
keşke kendisini yoluna kurban etmeyi isteseydi, seve seve canını feda edebilirdi; ama
ömrünün son çağında Rabbinin lütfettiği biricik oğlunu eliyle boğazlamak!!!... Fakat o, bu
rüyayı, fedakarlık konusunda Yüce Rabbinin kendisini sınamak için gösterdiğini düşünerek
oğlu Ismail'i kurban etmek üzere bıçağın altına yatırdı... Yüceler Yücesi Mevlası bir babaya
oğlunu kurban ettirir mi?!... Bu vesileyle Ibrahim (as) bir fedakârlık sınavından geçirilmiş ve
sınavı başarıyla kazanmış oldu... Rabbi de ona ödül olarak bir koç gönderip oğlunu kendisine
bağışlamıştır. (Bkz. Saffat, 37/100-109)
Yüce Allah, insanlık tarihi boyunca hiçbir insandan oğlunu ya da kızını, başka bir ifâde ile,
insanı kurban etmesini istememiştir. Ancak kulunun da lütfu ve keremi bol Rabbine karşı bir
fedakârlığı olmalıdır; hiç olmazsa her yıl, sevdiği hayvanlarından birini Allah için kurban
etmeli ve Rabbini her şeyden çok sevdiğini göstermelidir...
4. Allah'a Yaklaştırıcılık. Kurban, kök anlamı itibariyle yaklaşmak anlamındadır. Yüce
Mevla’mız buyurur ki, “Kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır; nafile ibadetleriyle de öyle
yaklaşır ki, ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olurum… O sebeple mümin, özellikle
de varlıklı olan müminler sadece Kurban bayramında değil zaman zaman bu ibadeti yapmalı
ve Rabbine rızasına yaklaşmaya çalışmalıdır…
Hiç şüphesiz Allah’ın nimeti sayılmak bitmeyeceği gibi, Allah’a şükrün de pek çok çeşidi
vardır. Kurban keserek de Allah’a şükredilmelidir:
“Iri gövdeli hayvanları /deve, sığır, koyun kurban etmenizi de Allah'ın size emrettiği ibâdet
biçimlerinden yaptık. Onlarda sizin için çok hayır vardır. Ayakta iken Allah'ın adını anarak
onları kesin, yan üstü düşüp öldüklerinde ondan hem siz yiyin hem de isteyen ve istemeyen
muhtaçlara yedirin. Hayvanları, bir de böyle şükredersiniz diye size boyun eğdirdik.” (Hac,
22/36, 37.)
5. Kalpteki Takva'nin Ispati. “Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a varır; sizden O'na
varacak olan, sâdece takvanızdır! Đşte böyle... onları size boyun eğdirdi ki, doğru yolu
gösterdiği için Allah'ı tekbir getirerek zikredesiniz. Đyileri müjdele!...” (Bkz. Hac, 22/37)
Allah katında mü'min, diğer insanlarla kıyaslanamayacak kadar üstün ve değerlidir...
Mü'minler içerisinde ise, takva yönünden en üstün olan Allah yanında en değerlidir. Yüce
Mevlamız, muttaki mü'minleri zaman zaman sınava tâbi tutarak kalplerindeki takvanın pratiğe
dökülüp açığa çıkmasını ister. (Bkz. Hucurat, 49/3) Đşte kurban kesmek de kalpteki takvanın
bir nevi ispatıdır. Yoksa amaç ne kan akıtmaktır, ne de fakirleri doyurmak... Zira mülk
Allah'ındır; isterse yarattığı kullarını kendisi doyurur, hiç kimseye muhtaç da etmez...
Kulların hiçbir ibadeti Allah'a yarar sağlamaz; O'nun, haşâ!... Ne bir ihtiyacını giderir ne de
yüceliğini artırır... Zira O samettir; O’nun hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur...
Đbâdetlerin Allah'ı ilgilendiren yönü, kul-Allah ilişkisinin nicelik ve niteliğini tespittir. Bu da
insanları takva yönünden değerlendirmesi, sevabını ona göre vermesi içindir. Allah için

kurban edilen hayvanlardan da Allah'a hiç bir yarar söz konusu değildir. Zaten her şey
O'nundur; mülkün sahibi de O'dur... Bütün hayvanları, hatta insanların dışında yaratılmış olan
her şeyi insana lütfeden de O'dur. O halde bir mü'minin, hayvanlardan kiminin etinden,
sütünden, yününden, derisinden, yavrusundan... kiminin de sırtından ve gücünden
yararlanırken yılda en az bir defa da Allah için; O'na ibâdet, O'na saygı, O'nu ta'zîm, O'na
şükür maksadıyla bir hayvanı kurban etmesi bir kulluk bilincidir. Allah'a gidecek olan, işte
budur...
Bu demektir ki, diğer ibâdetlerde olduğu gibi kurban keserken de ibâdet heyecanı duymayan,
onlara ta'zîm hissi taşımayan, özen gösterip işini güzellikle tamamlamayan bir kişinin
kalbinde takva bilinci yoktur. Kurban kesen kimsede takva amacı ve hissi yoksa, o kurbandan
da Allah'a gidecek hiçbir şey yok demektir!!
Bu vesileyle Kayseri Gündem Gazetesi mensuplarının şahsında, tüm Müslüman kardeşlerimin
Kurban Bayramlarını içtenlikle tebrik eder; şu mübârek günlerde milletimize ve insanlık
âlemine hayırlara vesile olmasın Yüce Mevla'mdan niyaz ederim!
Hayırlı bayramlar sevgili okuyucular...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3435.html
Erişim Tarihi: 21.10.2013

