KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
07.04.2014–13.04.2014
Mimar Sinan Anma Etkinlikleri Başlıyor
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün himayelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından
organize edilen "Mimar Sinan Anma Etkinlikleri", 8-10 Nisan tarihleri arasında
yapılacak.Valilik ve Melikgazi Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumun katılımıyla...
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Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün himayelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından
organize edilen "Mimar Sinan Anma Etkinlikleri", 8-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Valilik ve Melikgazi Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumun katılımıyla Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri 8 Nisan Salı günü Kayseri
TED Koleji'ndeki programla başlayacak. TED Koleji'nde düzenlenecek olan "Sinan'dan
Bugüne Kültürel Temsiliyet Ortamı Olarak Mimarlık" konulu konferansa konuşmacı olarak
Prof. DR. Celal Abdi Güzer katılacak.
9 Nisan Çarşamba günü ise Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Ağırnas'ta bir tören yapılacak.
Etkinlikler gün boyunca Ağırnas ile Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde sergi,
defile ve konferansla devam edecek. Etkinliklerin üçüncü günü olan 10 Nisan Perşembe günü
ise Melikşah Üniversitesi'nde iki ayrı konferans düzenlenecek.
ANMA ETKĐNLĐKLERĐ TAKVĐMĐ
08 NĐSAN 2014 SALI
Yer: TED Koleji Konferans Salonu
Saat: 16.30 - Konferans (Prof. Dr. Celal Abdi Güzer)
09 NĐSAN 2014 ÇARŞAMBA
Yer: Ağırnas
Saat: 10.30 - Açılış Töreni ve Protokol Konuşmaları
"Çocuk Gözüyle Sinan" Konulu Resim Yarışması Ödül Töreni
Mimar Sinan Evi Gezisi
Yer: Ağırnas Kültür Merkezi
Saat: 11.00- "Çocuk Gözüyle Sinan" Konulu Resim Yarışması Sergisinin Açılışı
Yer: Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Sergi salonu
Saat: 14.00 - Studio Ağırnas Sergi Açılışı
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrenci Çalışmaları Sergisi
Yer: Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Büyük Salon
Saat: 14.30 - "Sinan Motifleri" Defilesi
Saat: 15.00 - "Osmanlı Mimarisinde Sinan Çağı" konulu konferans. (Yrd. Doç. Dr. Sencer
Erkman)

10 NĐSAN 2014 PERŞEMBE
Yer: Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu
Saat: 14.00 - Türk Đslam Devletlerinde Merkezi Mekanlı Camiler ve Mimar Sinan" konulu
konferans. (Prof. Dr. Nuran Karapilehvarian)
Saat: 15.00 - "Halep Osmanlı Mimarisinde Mimar Sinan'ın Geleneği" konulu konferans. (Dr.
Hakan Tekin)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6637.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Ağırnas’ta Asfaltlama Çalışması
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas yol yenileme ve düzenleme
çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile Turan’dan Ağırnas’a bağlantı yolu ile Mimarsinan
caddesi Osman Yücel Bulvarında asfaltlama çalışmasına...

07 Nisan 2014 Pazartesi 12:05

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas yol yenileme ve düzenleme
çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile Turan’dan Ağırnas’a bağlantı yolu ile Mimarsinan
caddesi Osman Yücel Bulvarında asfaltlama çalışmasına başladıklarını söyledi.
Ağırnas Bölgesinin 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Melikgazi Đlçesine katıldığını ancak
Melikgazi Belediye yatırımlarının bu yıl başından itibaren almaya başlandığını belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç “ Ağırnas Melikgazi için önemli bir merkez çünkü Ağırnas
Bölgesi tarihi yapıları, Koca Mimarsinan’ın doğduğu ev, Doğal alanları ile Dünya Kültür
Mirasının bir örneğini sergilemektedir. Ancak Melikgazi Hizmet standartlarına uymayan
yollar ile bu yolların asfaltlanması söz konusu idi. Bu eksikliği gidermek ve Melikgazi hizmet
uyumluluğunu sağlamak amacı ile Turan ile Ağırnas arasında yol düzenleme ve asfaltlama
çalışmasına başlandı. Ayrıca Turan’dan Ağırnas’a bağlantı yolu ile Mimarsinan Caddesi
Osman Yücel Bulvarında yol düzenleme, yenileme ve asfaltlama çalışmaları yapılmaktadır.
Toplam 3.5 km uzunluğunda yol yenilime çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmaların tamamı
için de 7.000 ton asfalt kullanılacaktır. ” dedi.
Bu çalışması için toplam 7000 ton asfalt kullanılacağını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, yapılan çalışmaların Bölge halkına hayırlı olsun temennisinde bulanarak,
Ağırnaslıların bundan böyle Melikgazili olmanın farklılığını yaşacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6638.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kayseri Đkinci Amatör Küme
Đkinci Amatör Küme B Grubu'nda zirve yarışı veren Yeşilhisarspor, Anbar Kızılırmakspor'u
5-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.STAT: Argıncık 1 Nolu SahaHAKEMLER: Burak Altıel
xxx, Ramazan Aymana xxx, Burak Bulut xxxYEŞĐLHĐSARSPOR: Serdal...
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Đkinci Amatör Küme B Grubu'nda zirve yarışı veren Yeşilhisarspor, Anbar Kızılırmakspor'u
5-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Burak Altıel xxx, Ramazan Aymana xxx, Burak Bulut xxx
YEŞĐLHĐSARSPOR: Serdal xxx, Mustafa xxx, Murat xxx, Yavuz xxx, Fatih xxx, Selahattin
xxx, M.Ali xxx, Ekrem xxx, Ahmet xxx, Fatih xxx, Ali xxx
ANBAR KIZILIRMAK: Yasin x, Gürkan x, Barış x(Dk 36 H.Veli x), Hasan x, Đlhan x,
Ferhat x, Bünyamin x, Muhammed x, Fikret x, Hasan M.x, Mehmet x
GOLLER: Dk 15 Selahattin ,Dk 35 ve77 Mustafa , Dk 56 Ali Emre, Dk 88 Yavuz (Yeşilhisar
Belediye) Dk. 86 Bünyamin (Anbar Kızılırmak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6639.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kayseri Đkinci Amatör Küme U19 Lig Đ
Đkinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Mevlana Yıldızspor,
2-0 öne geçtiği maçta Gültepespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.STAT: Argıncık 1 Nolu
SahaHAKEMLER: Burak Hattatioğlu xxx, Mustafa xxx,A.Fudkan Küçükkahveci...
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Đkinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Mevlana Yıldızspor,
2-0 öne geçtiği maçta Gültepespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Burak Hattatioğlu xxx, Mustafa xxx,A.Fudkan Küçükkahveci xxx

GÜLTEPESPOR: Salih xx, Tekin xx, Abdullah xx, Mithat xx, Ömer xx, Emre xx, Hakan xx,
Hasan xx, Yusuf xx, Cihat xx, Emre xx
MEVLANA YILDIZSPOR: Safa xxx, Ömür xxx, Đbrahim xxx, Oğuzhan xxx, Murat xxx,
Cüneyt xxx, Hakan xxx(Dk 85 Koray x),Göksel xxx, Furkan xxx, Erol xx, (Dk 20 Umut xx),
Tugay xxx
GOLLER: Dk 42 Umut , Dk 47 Göksel, Dk 49 Oğuzhan (Mevlana Yıldız), Dk 30 Hasan, Dk
40 Cihat (Gültepespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6640.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Merkez Bankası Başkanı Başçı:
Merkez Bankası Erdem Başçı, faiz indirimi kararına temkinli yaklaşarak, bunun adım adım
yapılması gerektiğini söyledi.Kayseri'de "Para Politikaları" konusunda bir sunum yapan
Başçı, enflasyonun kur etkisi ile arttığını belirterek, 2015...
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Merkez Bankası Erdem Başçı, faiz indirimi kararına temkinli yaklaşarak, bunun adım adım
yapılması gerektiğini söyledi.
Kayseri'de "Para Politikaları" konusunda bir sunum yapan Başçı, enflasyonun kur etkisi ile
arttığını belirterek, 2015 yılında enflasyonun yüzde 5 olmasını beklediklerini söyledi. Başçı,
faiz indirimiyle ilgili ise bunun kararının Para Politikası Kurulu'nda verileceğini söyledi.
Başçı, "Faizleri bir anda mı indireceksiniz yoksa adım adım mı yapacaksınız? Bence
indirimin adım adım yapılması gerekir. Ölçülü adımlar atılabilir, zamanlaması ve hızı çok
önemli. Türkiye'ye güveni sarsmadan adım atılması gerekir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6641.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Lig Đ
Birinci Amatör U19 Ligi A Grubu'nda kümede kalma yarışı veren Himmetdedespor, Argıncık
Esnasfpor'u farklı yenerek umutlarını arttırdı.STAT: Argıncık 1 Nolu SahaHAKEMLER: Erol
Eroğlu xxx, Ali Kolsuz xxx, Tevhik Gülter xxxHĐMMETDEDESPOR:...
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Birinci Amatör U19 Ligi A Grubu'nda kümede kalma yarışı veren Himmetdedespor, Argıncık
Esnasfpor'u farklı yenerek umutlarını arttırdı.

STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Erol Eroğlu xxx, Ali Kolsuz xxx, Tevhik Gülter xxx
HĐMMETDEDESPOR: Safa xxx, Hasan xxx, Arifcan xxx, Ekrem xxx, Muhammed xxx, Latif
xxx, Zekeriya xxx, Đsmail xxx, Barış xxx, Enes xxx, Batuhan xxx
ARGINCIK ESNAFSPOR: Burak x, Ali x, Samet x, Enes x, Menmet x, Ömer x, Seffan x,
Gürkan x, Yusuf x, Mustafa x
GOLLER: Dk 18 ve 80 Aykut, Dk 33 Batuhan , Dk 69 Barış (Himmetdedespor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6642.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Atilla Yayla, Erciyes Üniversitesi’nde Konuştu
Erciyes Üniversitesi Evrensel Adalet Kulübünün organize ettiği ‘’Geçmişten Günümüze
Özgürlük’’ isimli konferans etkinliğinde; Đstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Đlişkiler
Bölüm Başkanı, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve Liberal Düşünce Topluluğu yöneticilerinden
Prof. Dr. Atilla Yayla ile öğrenciler ve birçok bölümden öğretim görevlisi bir araya geldi.
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Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, Prof. Dr. Hasan Yetim ve çok sayıda
öğretim görevlisinin de yer aldığı programda açılış konuşmasını Evrensel Adalet Kulübü
Başkanı Taner Afşar gerçekleştirdi. Afşar konuşmasında; ‘’Özgür olmayan toplum ruhsuz bir
insan gibidir işlevsiz, hareketsiz ve anlamsızdır. Bu yüzden özellikle üniversite dünyasında bu
konu üzerine eğilimler gerçekleştirilip gençlikte farkındalık oluşturulmalıdır’’ ifadelerini
kullanan Afşar tüm katılımcılara teşekkür ettikten sonra konuşmalarını gerçekleştirmesi için
sahneye Prof. Dr. Atilla Yayla’yı davet etti.
Yayla, salona bazı sorular yönelterek özgürlüğün önemine dikkatleri çekmeye çalıştı.
Konuşmalarında özgürlüğü teorik olarak inceledikten ve çeşitlendirmelerinden bahsettikten
sonra, devletin özgürlük ihlalcisi olmaması gerektiğini söyledi. Devletin ve bireylerin zarar
verebilme potansiyellerini karşılaştırdıktan sonra, en kötü insanın dahi zarar verebileceği
insan sayısı üçü beşi aşmazken devletin binlerce, on binlerce insana özgürlük ihlali yaparak
daha fazla zarar verebileceklerini ifade etti. Bu yüzden devlet otoritesinin mutlaka özgürlük
ihlali yapmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.
Salonda konu ile ilgili merak edilenleri de cevaplayan Yayla, program sonunda katkılarından
dolayı teşekkür plaketini Evrensel Adalet Kulübü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Yetim’den aldı.
Konferans etkinliğinden sonra üniversite rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur konuşmacı
Yayla’yı ve Evrensel Adalet kulüp yöneticilerini makamında ağırlayıp etkinliği
gerçekleştirenlere teşekkür ettikten sonra başarı dileklerini ilettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6643.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Merkez Bankası Başkanı'ndan 'faiz Đndirimi'
Açıklaması
Kayseri’de düzenlenen Para Politikaları Konferansı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı
Erdem Başçı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Merkez Bankası faizi indirmeli” sözleriyle
ilgili ilk kez konuştu. Başçı, ''Vatandaşlarımız,...
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Kayseri’de düzenlenen Para Politikaları Konferansı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı
Erdem Başçı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Merkez Bankası faizi indirmeli” sözleriyle
ilgili ilk kez konuştu. Başçı, ''Vatandaşlarımız, işadamlarımız ve siyasetçilerin kendileri çok
iyi biliyorlar. Merkez Bankası'nın sadece ekonomik verilere baktığını ve kanunun 4'üncü
maddesine göre hareket ettiğini zaten biliyorlar, siyasetçilerimiz de bunu biliyorlar. O yüzden
bu konuda kendilerinde bir konuşma hürriyeti görüyorlar ve o yüzden vatandaşlarımız da
fazla yadırgamıyorlar'' dedi.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Kayseri Sanayi Odası ve Dünya Gazetesi tarafından
düzenlenen Para Politikaları Konferansı'nda konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
geçen hafta yaptığı "Merkez Bankası faizleri düşürmeli" çağrısının ardından ilk kez
kameraların karşısına çıkan Erdem Başçı, para politikasıyla ilgili olarak "üç boyutlu" tedbirler
aldıklarını belirterek, alınan tedbirlerin çok etkili olacağını ve enflasyonun Haziran ve
sonrasında düşeceğini bildirdi. Faiz indirimiyle ilgili olarak Başçı, ''Daha önce bu soruyu
defalarca sordular. Yurtdışında bunun algılanmasıyla ilgili bir sorunumuz oldu, Aralık ve
Ocak aylarında. Yoksa yurtiçinde vatandaşlarımız, işadamlarımız, siyasetçilerin kendileri
gayet iyi biliyorlar. Merkez Bankası'nın sadece ekonomik verilere baktığını ve kanunun
4'üncü maddesine göre hareket ettiğini zaten biliyorlar, siyasetçilerimiz de bunu biliyorlar. O
yüzden bu konuda kendilerinde bir konuşma hürriyeti görüyorlar ve o yüzden vatandaşlarımız
fazla yadırgamıyorlar. Tamam böyle dile getirilebilir ama Merkez Bankası gereğini yapar
şeklinde bir algı sergiliyorlar. Genelde bu algı sergileniyor. Genelde algı bu yönde. Fakat
bunun yurtdışında iyi anlatılması gerekir. Çünkü yurtdışında siyasiler, Merkez Bankalarının
politikaları konusunda çok konuşmamayı tercih ediyorlar'' diye konuştu.
Davos'ta yapılan son toplantıya katılmadığını ifade eden Başçı, toplantıya katılan
yardımcısının Alman Maliye Bakanı'na Merkez Bankası’yla ilgili bir soru yönelttiğinde o
sorunun muhatabının Merkez Bankası Başkanı olduğu cevabını aldığını hatırlatarak, ''Orada
öyle bir kültür oluşmuş. Bu iki türlü de olabilir, konuşulabilir de konuşulmayabilir de.
Konuşulabilir ama herkes bilir ki Merkez Bankası teknik açıdan gereğini yapar, istikrarın
devamı yönünde karar verir. Ancak bunun yurtdışında da iyi anlatılması gerekir. Kanunun
4'üncü maddesi Merkez Bankası olarak bizi bağlar ve ona göre hareket etmemiz gerekir''
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6644.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kazada Şehit Olan Özel Harekatçı Ünal
Kayhan Đçin Emniyet Müdürlüğünde Tören
Düzenlendi
Ağrı Đl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Operasyon Grup Amirliğinde
görev yaptığı sırada atış poligonuna giderken aracın takla atması sonucu şehit olan polis
memuru Ünal Kayhan için Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğünde...
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Ağrı Đl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Operasyon Grup Amirliğinde
görev yaptığı sırada atış poligonuna giderken aracın takla atması sonucu şehit olan polis
memuru Ünal Kayhan için Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Đl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer,
Vali Orhan Düzgün, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, polis memurları, şehit polis memuru
Ünal Kayhan’ın eşi Hümeyra Kayhan, babası Ahmet Kayhan ve ablaları katıldı. Törende şehit
polis memuru Ünal Kayhan’ın yakınları tabutunun başına gelerek gözyaşları döktü. Şehit
Ünal Kayhan’ın eşi Hümeyra ile 6 aydır evli olduğu öğrenildi. Şehit Kayhan’ın ablaları da
tabut başında feryat etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6645.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kayseri'den, Rize manzarası
Karadeniz Bölgesi'nde görmeye alıştığımız olayların son örneği bu kez Kayseri'de yaşandı.
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde Hükümet Konağı'na yapılan ek bina inşaatının ikinci katına
çıkan merdivenler kapıya değil pencereye çıkıyor.
Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği binanın ilk planlarında son halinde pencere olan
yerinde kapı olduğu ancak daha sonra planda değişiklik yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6646.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

BEM-BĐR-SEN Mart Ayı Açlık Ve Yoksulluk
Rakamlarını Açıkladı
Belediye ve Özel Đdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) AR-GE Birimi tarafından
TÜĐK verileri baz alınarak hazırlanan 2014 yılı Mart ayı asgari gıda harcaması (açlık sınırı)
ve asgari geçim haddi (yoksulluk sınırı) rakamları açıklandı.
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Yükselmeye devam eden açlık ve yoksulluk rakamları, Mart ayında da hız kesmedi. Mart
ayında yoksulluk rakamları 25 lira, açlık rakamları ise 21 lira arttı.
Şubat ayında 1165 lira olarak gerçekleşen açlık sınırı, Mart ayında 1186 lira olarak
gerçekleşti. Şubat ayında 3 bin 2 lira olarak gerçekleşen yoksulluk rakamları ise 3 bin 27 lira
olarak kayıtlara geçti.
ARTAN ENFLASYON, RAKAMLARIN YÜKSELMESĐNDE ETKĐLĐ OLDU…
Türkiye Đstatistik Kurumu'nun (TÜĐK) Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Endeksi'ne
(TÜFE) göre, açlık ve yoksulluk sınırı arttı. Artan enflasyon, rakamların yükselmesinde etkili
oldu. Aylık en yüksek artış %2, 49 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve
alkolsüz içecekler %2,10, lokanta ve otellerde %1,33, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,20, ev
eşyasında %0,90 artış gerçekleşti.
Aylık düşüş gösteren tek grup %0, 02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama
grupları itibariyle 2014 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece alkollü içecekler
ve tütün grubunda %0,02 oranında düşüş gerçekleşti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6647.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Đşte Abdullah Gül'ü Başbakan yapacak formül
Başbakan Erdoğan'ın Ağustos'ta Çankaya'ya çıkması durumunda, Gül'e Başbakanlık yolunu
açacak formül hazır.
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Yerel seçimlerden çıkan Türkiye, Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine
kilitlenirken, AK Parti kulislerinde hem Köşk hem de genel seçimlere ilişkin tahminler
yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Kulislerde, Siirt'te Başbakan Erdoğan için izlenen yolun Bayburt'ta Gül için hayata
geçirilebileceği konuşuluyor. Erdoğan'ın "Erken seçim asla yok" açıklamasının ardından öne
çıkan formüle göre, bir ilin milletvekillerini istifa ettirip, yasa gereği o ilde seçime gidilmesini
zorunlu hale getirmek.
Bu yolla, Gül o ilden aday olacak ve milletvekili seçilip Meclis'e girecek. Ardından da
Başbakanlık görevini devralacak. Bunun için de en uygun il tek milletvekiline sahip olan
Bayburt. Bayburt Meclis'te tek milletvekili ile temsil ediliyor ve bu koltuk AK Parti'de.
AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de de Erdoğan'ın milletvekilliği önündeki engel kaldırılmış,
Siirt milletvekilleri istifa ettirilmiş ve 2003 Mart'ında seçim yapılmıştı. Siirt'ten aday olan
Erdoğan milletvekili olmuş, ardından Başbakanlık koltuğunu devralmıştı.
AK Parti'nin yetkili kurullarında karara bağlanan bir takvim olmasa da, Ağustos'ta yapılacak
Köşk seçimleri ile milletvekili genel seçimlerinin birleştirilmesine ihtimal verilmiyor. AK
Parti'de yapılan tahminlere göre, 10 Ağustos'ta yapılacak ilk tur Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde Erdoğan yüzde 51'in üzerinde oy alıp Köşk'e çıkacak. 28 Ağustos'ta da görevi
Abdullah Gül'den?devralacak. Bu aşamadan sonra AK Parti Eylül'de olağanüstü kongre
yapacak. Gül partinin başına gelecekse, bu kongrede Genel Başkan seçilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6648.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Rahatsız olma kardeşim, biz ölürüz!
Mısır'da 529 darbe karşıtına şiddete teşvik suçundan verilen idam cezası kararına dünya
müslümanları sessiz kaldı.

Mısır'da, darbe karşıtı 529 kişiye verilen idam cezasına dünya genelindeki müslümanların
sessiz kalması eleştiri konusu oldu. Đdam kararı yakın zamanda gerçekleştirilecek olmasına
rağmen şu ana kadar müslüman ülkelerden caydırıcı bir tepki gelmedi.
"DÜNYA MISIR'DAKĐ KATLĐAMA SESSĐZ" KAMPANYASI
Sosyal medyada da "Dünya Mısır'daki katliama sessiz" hashtag'i ile protesto kampanyası
başlatıldı. Hashtag, kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.
ŞĐDDETE TEŞVĐKLE SUÇLANDILAR
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Minya Ceza Mahkemesi, darbe karşıtı 529 kişi
hakkında "şiddete teşvik suçlamasıyla" idam cezası verilmesini ve dosyalarının müftüye sevk
edilmesini kararlaştırmıştı.
DAVADA SANIKLARIN AVUKATI BULUNMUYORDU

Duruşmada aynı suçtan yargılanan 16 kişiye de beraat kararı verilirken, Minya Avukatlar
Sendikası Başkanı Tarık Fude yaptığı açıklamada, duruşmada kararın okunması sırasında
herhangi bir sanığın ve avukatının bulunmadığını belirtmişti. Söz konusu karar 3 Temmuz'da
gerçekleşen darbenin ardından, darbe karşıtları aleyhinde verilen ilk karar olmuştu.
DAKĐKADA 26 ĐDAM KARARI
Duruşmada verilen idam cezasının, ön karar olma özelliğini taşıdığı ve temyiz yolunun da
açık olduğu ifade edilirken, 20 dakika süren duruşmada, dakikada 26 idam kararınının
verildiği açıklanırken, kararla ilgili son hükmün 28 Nisan'da okunacağı belirtilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6649.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Rahatsız olma kardeşim, biz ölürüz!
Mısır'da 529 darbe karşıtına şiddete teşvik suçundan verilen idam cezası kararına dünya
müslümanları sessiz kaldı.
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Mısır'da, darbe karşıtı 529 kişiye verilen idam cezasına dünya genelindeki müslümanların
sessiz kalması eleştiri konusu oldu. Đdam kararı yakın zamanda gerçekleştirilecek olmasına
rağmen şu ana kadar müslüman ülkelerden caydırıcı bir tepki gelmedi.
"DÜNYA MISIR'DAKĐ KATLĐAMA SESSĐZ" KAMPANYASI
Sosyal medyada da "Dünya Mısır'daki katliama sessiz" hashtag'i ile protesto kampanyası
başlatıldı. Hashtag, kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.
ŞĐDDETE TEŞVĐKLE SUÇLANDILAR
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Minya Ceza Mahkemesi, darbe karşıtı 529 kişi
hakkında "şiddete teşvik suçlamasıyla" idam cezası verilmesini ve dosyalarının müftüye sevk
edilmesini kararlaştırmıştı.
DAVADA SANIKLARIN AVUKATI BULUNMUYORDU
Duruşmada aynı suçtan yargılanan 16 kişiye de beraat kararı verilirken, Minya Avukatlar
Sendikası Başkanı Tarık Fude yaptığı açıklamada, duruşmada kararın okunması sırasında
herhangi bir sanığın ve avukatının bulunmadığını belirtmişti. Söz konusu karar 3 Temmuz'da
gerçekleşen darbenin ardından, darbe karşıtları aleyhinde verilen ilk karar olmuştu.
DAKĐKADA 26 ĐDAM KARARI
Duruşmada verilen idam cezasının, ön karar olma özelliğini taşıdığı ve temyiz yolunun da
açık olduğu ifade edilirken, 20 dakika süren duruşmada, dakikada 26 idam kararınının
verildiği açıklanırken, kararla ilgili son hükmün 28 Nisan'da okunacağı belirtilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6650.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Diş Ve Çene Bozuklukları
Uzman Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Esra Ekizer Ordonti tedavisini ve ortodonti
tedavisine neden olan süreçleri yazdı. Ekizer, Ortodontinin diş ve çene bozukluklarının
düzeltilmesi olduğunu belirterek, dişlerin düzgün kapanmadığı zaman, çene ekleminde ve
çene hareketlerini sağlayan kaslarda sorunlar oluşabileceğine dikkat çekiyor.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6651.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kocasinan'ı Daha da Büyüteceğiz
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 mahallede kentsel dönüşümde yapılacak
yaklaşık 20 bin yeni konut inşaatıyla 1.5 milyar liralık kaynağın doğrudan Kocasinan ve
Kayseri ekonomisine gireceğini söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında
seçim sürecini değerlendirerek seçim öncesi verdiği sözleri nasıl gerçekleştireceğini ve
ulaşacağı hedeflerini anlattı.
155 bin hektarlık Kocasinan'da yaşayan 372 bin kişiye hizmet etmek için göreve
başladıklarını hatırlatan Başkan Çelik, "Nezih bir seçim süreci yaşadık, kimseyi kırmadan,
incitmeden, kavgaya gürültüye girmeden geçirdik. Projelerimize odaklandık, yapacağımız
işleri anlattık. Belediyeciliğin ideoloji yapma yeri olmadığını, hizmet etme yeri olacağını
vurguladık. Mahallelerimizin tamamına yakınında toplantılar yaptık, köylerimizi dolaştık.
Meslek odaları ve STK'ları ziyaret ettik. Hemşerilerimizle ve esnaflarımızla görüştük. 60
günde 25 bin kişiyle yüz yüze, göz göze tanışma imkanı bulduk. Tabii ki çalışmalarımızın
sonucunu da aldık. % 57.5'luk bir oranla ipi göğüsledik, hedefimizi tutturduk.
Bundan sonraki hedefimiz ise Kocasinan’ı büyütmek olacak. Kocasinan büyürse, gelir
seviyesi de büyür. Kocasinan büyürse, yeni iş alanları açılır. Kocasinan büyürse, kamu
kaynaklarından alacağı pay büyür. Dolayısıyla bizim ana hedefimiz Kocasinan’ı büyütmek
olacak" dedi.

Temel belediyecilik hizmetlerinin bir belediye başkanının yapması gereken asli görevler
olduğunun altını çizen Başkan Çelik, "Kocasinan’ı inşaat sektöründe, ticarette, sanayide,
turizmde, eğitimde ve sağlıkta büyütmek bizim asıl hedefimiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle
nüfusumuzu büyüteceğiz. Nüfus artışı beraberinde kamu kaynaklarından alacağımız payları
büyütecek ve gelirimiz artacak. Kentsel dönüşümle beraber Kocasinan'da inşaat sektöründe
olağanüstü bir büyümeye şahit olacağız." diye konuştu.
Başkan Çelik şöyle devam etti; "Sağlık sektöründe kamu ve özel hastanelerimizin büyük bir
kısmı da bizim Kocasinan'da bulunmaktadır. Bu sektörü daha da büyütmek için
belediyemizce verilebilecek destekler hedeflerimiz arasındadır. Kocasinan’da yapılan esnaf
siteleri ve ticaret merkezlerine ilaveten, ihtiyaç duyulan yeni siteler yapacağız. Kayseri
ekonomisine katkı sağlayacak Erciyes projesi gibi, Kocasinan'da turizmi canlandıracak
Yamula ve Bayram Hacı Barajımız var. Buralara yapacağımız yatırımlarla Kocasinan'da
turizmi geliştirmek hedeflerimiz arasındadır. Kocasinan'da yaşayan hemşerilerimizin her
kesiminin faydalanabileceği, sosyal yönden kendini geliştireceği imkanlar sağlayacağız,
mekanlar ve tesisler yapacağız. Kocasinan'da biri devlet, diğeri vakıf olmak üzere iki
üniversitemiz bulunmaktadır. Abdullah Gül Üniversitesi'nin ve Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi'nin büyümesini ve gelişmesini sağlamak, çok daha modern bir fen lisesi
kazandırmak eğitim hedeflerimiz arasındadır."
Açıkladıkları projeleri iyi planlayarak adım adım hayata geçireceklerini belirten Başkan
Çelik, "Bir kez daha yineliyorum; Önceliğimiz kentsel dönüşüm projeleri olacak. Hiç vakit
geçirmeden planlama ve projelendirme işine başlayacağız. Mahalle evleri, kadın gelişim
merkezleri, modern semt pazarlarının hemen projelerini hazırlattırıp birkaç ay içinde
temellerini atacağız. Baraj yolunun yapımını hemen tamamlayacağız. Orta yolun
projelendirilmesine bir an önce başlayacağız. Hemşerilerimizle birebir görüşerek, anketler
yaparak öncelikli talep edilen çalışmalara başlayacağız. Fevzi Çakmak ve Mimarsinan
mahallelerine hemen girip yol, kaldırım düzenlemelerini yapacak, temizlik konularını
yeniden organize edeceğiz. Nihai hedefimiz hemşerilerimizin mutluluğu ve huzurudur.
Đnşallah bunun için gücümüz yettiği kadar çalışacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, ideolojik
kaygılar taşımaksızın, hemşerilerimize hizmet edeceğiz" şeklinde görüşlerini aktardı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6652.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kocasinan’da Değişim Dopingi!
Mustafa Çelik Ak Parti Oylarını %6 artırdı
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Kayseri Genelinde Başkan Değişimi ile Akparti Kocasinan’da oylarını %6 oranında artırdı.
Kocasinan’ın yeni atak ve dinamik başkanı Mustafa Çelik seçim çalışmalarında yoğun
temposu ve ilginç projeleriyle dikkat çekiyordu.

Kayseri’nin çok geniş bir alana yayılan Kocasinan Bölgesinde, hizmet bekleyen çok sayıda
geri kalmış mahallesi bulunuyor. Argıncık Bölgesi başta olmak üzere Yeşil Mahalle,
Yenişehir, Beşparmak gibi bir çok mahalle bu değişimi, kentsel dönüşüme dönüştürmek için
sıra bekliyor.
Kentin yeni yüzü Mustafa Çelik Başkanın, bölgesinin halledilmesi gereken bir çok
probleminin altından kalkması gerekiyor.
Her yerel seçim sürecinde Ak Parti oylarının erimeye yüz tuttuğu Kocasinan Đlçesinde,
değişim rüzgarı doping etkisi yarattı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6653.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Ümmetten Bi Haber
Erciyes üniversitesinde okuyan bir grup Müslüman genç, Sivas’taki Müslüman kardeşlerini
ziyaret ettiler.
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Modernite dayatmasının hat safhada olduğu bir dönemde Müslümanların birbirine ihtiyaç
duyduğu bilincine varmak ve kardeşlik hukukunu pekiştirmek için başlanan yolculuk Sivaslı
kardeşlerin samimi duruşlarıyla sıcak bir ortama dönüştü.
Sivas’lı kardeşlerimizin rehberliğiyle başlayan gün kardeşlerle yapılan keyifli bir çay
sohbetinden sonra öğlen Özgürder Sivas temsilciliği tarafından Kent meydanında
gerçekleştirilen Ortadoğu Đntifada süreci ve Pararel yapı başlıklı basın açıklamasına katıldık.
Özgürder Sivas temsilciliği adına konuşan Sinan Ceran açıklamalarında şunlara değindi;
‘MÜSLÜMAN MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILSIN!’
Sivas olayları 1993 yılında yaşandı. O yıl Ergenekon’un en güçlü olduğu, bir
cumhurbaşkanının zehirlediği, meşhur ve etkili bir yazarı havaya uçurduğu, bir generalin
uçağını düşürdüğü, silahsız ve savunmasız 33 erin öldürülmesini seyrettiği bir yıl olmuştur. O
yıl Kürt sorunu barıştan birden uzaklaştırılıp karmaşıklaştırılırken , Alevi-Sünni meselesi
tekrar kaşınmıştır. Yapı o kadar güçlüydü ki 4yıl sonra 28 Şubat darbesi gerçekleştirilecekti.
Bu darbenin ilk mağdurları Sivas davasından içeride tutulan Sivaslılar oldu. En fazla 17 yılla
yargılanan insanlar ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Siyasallaşan yargının bu kararını
imzalayıp kalem kıran Orhan Karadeniz sonraki yıllarda da Danıştay saldırısının
Ergenekon’la birleşmesini istemeyerek başka skandala imza atacaktı.
‘PELSĐLVANYA’DAN SURĐYE KATLĐAMI GÖRÜNMÜYOR MU?’
Bu arada, Suriye’de 3yıldır devam eden katliamlar ve 10 bin günahsız çocuğun katline ıh
demeyen Derin Cemaatin Derin Hocasının, Berkin’in ölümü vesilesiyle yayınladığı taziye
mesajı gözlerimizi yaşarttı doğrusu. Hadi bu günlerde Ak Parti başlangıcında, ABD’nin
muhalefete ters bakmaması nedeniyle olsa gerek, olumsuz bakmıyorlardı muhaliflere.
Hatırladığım kadarıyla bu hoca, ABD’nin Mart 2003’te başlayan Irak’ı işgali sürecinde

işlediği tecavüz, zulüm ve katliamları göremezken, Saddam’ın Đsrail’e fırlattığı birkaç Skud
füzesinden yaralanan Đsrail bebeleri için gözyaşları dökmüştü. Aynı Hoca Mısır’da darbesi
Sisi’ye el altından tebrik mesajları gönderirken, cuntacıların meydanlarda katlettikleri 5000
civarında şehit için hiç sesi çıkmamıştı nedense.
Son zamanlarda STV’ninFilistin’deki Müslümanlara çirkin ithamda bulunan konuyada
değinen Sinan Ceran şu ifadeleri kullandı;
Samanyolu TV’nin ‘Đsrail hava kuvvetleri, terör örgütlerine ait yedi hedefi vurdu’ manşetiyle
haber yapan ve kardeşlerimizi terörist, zalim ve işgalci Đsrail’i masum gösteren Samanyolu
yayın grubunu kınıyor, izzeti zalimlerin yanında değil, Allah’ın ve ümmetin safında aramaya
davet ediyoruz. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, Samanyolu TV’nin
Filistin’deki direniş grupların ‘terörist’ olarak nitelendirmesini kınayarak, ‘bu garip bir
nitelendirme ve Türkiye’nin hükümet ve halk olarak Filistin davasına, direnişine verdiği asil
destek ile çelişen bir tutum’ dedi. Zuhri, ‘ biz kendimizi savunuyoruz. Asıl terörist,
toprağımızı işgal eden, çocuklarımızı öldürenlerdir’ ifadesini kullandı. Ayrıca Kemalist dikta
özlemiyle yanıp tutuşan gezici zihniyetin, her fırsatta diriltmeye çalıştığı vesayet geleneğini
kabul etmediğimizi, her daim inançlarımızın, değerlerimizin savunucusu olacağımızı
belirtmek istiyoruz. Açıklamalarında bulundu.
Grup basın açıklaması ardından Anadolu Platformu’nun düzenlemiş olduğu ‘ŞEHEDAT
GECESĐ’ programına katıldı.
Şehedat gecesi programı başlamadan bizler yerlerimizi aldık.Ve program sözlerin en güzeli
olan kur’an tilavetiyle başladı
Anadolu platformu gençlik hareketinin tanıtımı ve Kardeşlerimizin bu programı
yapmalarının amacı anlatılarak başladı.
Şehitler insanlık tarihinin yüzakı şahsiyetleridir. Onları unutmamak ve hatırlatmakta bizler
için bir vefa borcu olsa gerek. Kardeşlerde bu programı yapabildikleri kadarıyla şehitleri,
şehadeti
ve
bir
de
Çanakkale’yi
bir
kez
daha
gündeme
taşıdılar.
Programda şiirler, konuşmalar, video gösterileri ve en sonda programı düzenleyen kardeşlerin
ezgiler söylemesi ile program bitti.
Programdan sonra Sivas’lı kardeşlerimizle Yardım Eli derneğinegeçerek, Sivas’taki son
çaylarımızı yudumladık ve kardeşlerimizle vedelaşarak Kayseri’ye doğru yola koyulduk.
Günümüzde baktığımızda Müslümanların kendi dertlerinedüştüğünü, biz kavramı ve kardeşlik
kavramlarından uzaklaşarak, ben ve pragmatist bir yapıya büründüğü zamanda, biz bu
oluşumu yıkmak kardeşlerimizin yanında olmak biz kavramını ve kardeşlik kavramını
yaşatmak için Sivas’lı kardeşlerimizin bu ilk ve özel programında yanlarında olmak istedik.
Çok şükür amacımıza ulaştık. Đnşallah bu tarz kardeşlik gezilerimizi hep yaparak
Müslümanların iyi yada kötü günlerinde yanlarında olacağız inşallah.
Muhammed Safa Asaroğlu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6654.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Bünyan Belediye Meclisi Đlk Toplantısını Yaptı
Bünyan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı Bünyan Belediye Başkanlığı meclis
salonunda halka açık olarak yapıldı.30 mart 2014 yerel seçimlerinin ardından, Bünyan
Belediye Başkanlığı Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı Bünyan...
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Bünyan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı Bünyan Belediye Başkanlığı meclis
salonunda halka açık olarak yapıldı.
30 mart 2014 yerel seçimlerinin ardından, Bünyan Belediye Başkanlığı Meclisi Nisan ayı
olağan toplantısı Bünyan Belediyesi Meclis salonunda tüm meclis üyelerinin katılımı ile halka
açık olarak yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Bünyan Belediye
meclisine Başkanlık eden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu “Bünyan Belediye
Meclisinin vatana ve millete ve Bünyan’a hayırlı olmasını yeni göreve seçilen meclis
üyelerine de görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
Bünyan Belediye Meclisi gündeminin oylamaya sunulması ile başlayan meclis toplantısında
komisyon başkanları ve üyelerinin seçimi yapıldı. Komisyon başkanları ve üyelerinin
seçimlerinin ardından Bünyan Camikebir Đmamı Mustafa Çelik tarafından Kur'an-ı Kerim
okundu.
Đlk kez halka açık olarak yapılan Bünyan Belediye Meclisi kapalı devre TV yayını ile de
Bünyan halkına izletildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6655.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer:
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede,
“Kılıçdaroğlu’nun partisinden bir an evvel istifa etmesi lazım. CHP’deki durum Japonya’da
olsa harakiri yaparlardı” dedi.AK Parti Kayseri Milletvekili...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede,
“Kılıçdaroğlu’nun partisinden bir an evvel istifa etmesi lazım. CHP’deki durum Japonya’da
olsa harakiri yaparlardı” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Türk
halkına teşekkür eden Tamer, “Türkiye son dönemde çok sıkıntılı bir seçim sürecine girmişti.
Hem muhalefetin hem dış güçlerin birtakım seçimlere müdahale etmesiyle, daha önceleri

hükümetimize biçilen ömür vardı. Sandıkta yapamayacaklarını bir takım oyunlarla yapmaya
çalıştılar ve birtakım sıkıntılar vardı. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Halkımız öyle bilinçli
oldu ki hepsini takdir etmemek mümkün değil” dedi.
“Yüzde 45’lik bir oy oranını vatandaşlarımız sağladı. Türkiye’nin önünü açtılar, ekonomik ve
siyasal istikrarın savunucusu oldular” diyen Tamer, “Bize de önemli bir yük yüklediler. Bu
yükün farkındayız. Biz de elimizden geldiği kadar hep halkın arasında olarak, Türkiye’yi yeni
yeni projelerle buluşturacağız.
Geçmişteki olumsuz hikayelerin, bir takım iftiraların ve kasetlerin düzmece olduğu zaten
gözüktü. Biz hiçbir zaman yolsuzluğun arkasında olmadık. Bizim 4 bakanımız kendi
dilekçeleri ile birlikte yüce divana gitmeyi istediler. Bunu muhalefet beklemiyordu. Sayın
Başbakanımızın da tutumu gayet netti. Biz Başbakanımızdan son derece eminiz” dedi.
Adnan Menderes’e, Turgut Özal’a yapılan aynı durumun Başbakan Erdoğan’a da oynanmak
istediğini ancak senaryonun tutmadığını ileri süren Tamer, “Düşünün bir insanın mahremine
kadar ineceksiniz ve onları servis edeceksiniz. Bu ne bir dine mensup insanların yapabileceği
bir iş ne de vicdanı olan bir insanın yapabileceği bir iş. Zamanında Deniz Baykal’a yapılan
komplo sonrasında sayın Kılıçdaroğlu geldi. Kendisi de bu yolla geldiğini bile bile ağzını
bozdu, siyaseti çirkinleştirdi. Biz bunları esefle izledik ve tasvip etmedik. Sonuçta halk dedi
ki ‘Siz ne yaparsanız yapın biz biliyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız ve
güveniyoruz’ dedi. Doğrusu da bu. Halkın öz güvenine saygı göstermek de seçimlerin
sonuçlarıdır. Başka şekilde de olamazdı. Halk gitti AK Parti’yi yüzde 45’lik oy ile ‘Biz sizden
memnunuz’ diyerek gerekli dersi vermiş oldu” diye konuştu.
“GENEL SEÇĐM OLSA MHP’NĐN KAYSERĐ’DE YÜZDE 27 VEYA 28 ALMASI
MÜMKÜN DEĞĐL”
Muhalefetin aldığı oy oranı doğruyu göstermediğini savunan Tamer, “Seçmenler duruma göre
farklı partileri destekledi. Bunlar aralarında seçim anlaşması yaparak seçime gittiler. MHP’nin
oylarında bazı yerlerde artış oldu ama Türkiye genelinde fazla artış yok. Genel seçim olsa
MHP’nin Kayseri’de yüzde 27 veya 28 alması mümkün değil. CHP ve MHP birbirini
destekliyor çünkü” diye konuştu.
Tamer, “Başbakanımız’a diktatör diyorlar ya, diktatör olsaydı meydanlarda ‘Seni nereye
kaçarsan kaç getireceğiz’ diye bilirler miydi? Seçim öncesinde çok çirkinlikler oldu. Niye
kaçmadı? Sayın Kılıçdaroğlu seçim öncesinde söylediklerinden utanıyor mu? Nereye kaçtı?
Kaçan mı var?
Kılıçdaroğlu’nun partisinden biran evvel istifa etmesi lazım. Bana göre de en büyük diktatör
Kılıçdaroğlu. Parti içinde kesinlikle yıllardan beri seçim kaybediyorsun. Partini bir adım öne
götüremiyorsun hala partinin başındasın. Bu durum Japonya’da olsa harakiri yaparlardı.
CHP’li olan kardeşlerimiz bu sözlerimle ilgili alınmasınlar. Türkiye’de seçim kaybeden her
parti başkanının düşünüp, onurlu bir davranış yaparak partisini bırakması gerekir diye
düşünüyorum. Başarısızsanız bırakın başka bir partili gelsin. Sayın Başbakanımız birinci parti
çıkmazsak istifa edeceğini söyledi. Bana göre de birinci parti çıkmasak istifa ederdi” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6656.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kaski’den Engelli Abonelere Kolaylık
KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce, hizmet binası içerisine yerleştirilen hissedilebilir yüzeyler
sayesinde, engelli vatandaşların buradaki işlemlerini rahat bir şekilde sürdürdükleri
belirtildi.Çok sayıda engelli vatandaşın su ve kanalizasyon...
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KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce, hizmet binası içerisine yerleştirilen hissedilebilir yüzeyler
sayesinde, engelli vatandaşların buradaki işlemlerini rahat bir şekilde sürdürdükleri belirtildi.
Çok sayıda engelli vatandaşın su ve kanalizasyon işleri için hizmet almaya geldiğini belirten
KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, “ Yapmış olduğumuz yeni düzenleme ile görme
engelli abonelerimize büyük kolaylık sağlandı. Abonelerimiz, gitmek istediği birime, bu yolu
takip ederek ulaşabiliyor ve işlerini kolaylıkla halledebiliyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun
ediyor,” dedi.
Geçtiğimiz aylarda, KASKĐ hizmet binası içerisine döşenen görme engelli yürüyüş yolunun,
çevre ile ilgili tüm gerekli yön bilgilerini ve muhtemel tehlike uyarılarını belirterek görme
engellilere rehberlik ettiğini belirten Batukan, bu hizmet yolu ile engelli vatandaşların
bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini ve günlük yaşamlarını başkalarından
yardım almalarına gerek kalmadan rahatça sürdürebilmelerini amaçladıklarını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6657.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Başbakan’ın Nisan Ayı Sonunda Kayseri’ye
Gelmesi Bekleniyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan ayı
sonunda Kayseri’ye teşekkür ziyareti yapacağını twitter hesabından duyurdu.AK Parti
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, twitter hesabından yaptığı...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan ayı
sonunda Kayseri’ye teşekkür ziyareti yapacağını twitter hesabından duyurdu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, twitter hesabından yaptığı duyuruda, “Sayın
Başbakanımız Nisan ayı sonunda Kayseri’ye teşekkür ziyareti ve miting yapacak. Kayseri
şimdiden Başbakanımızı bekliyor” yazdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6658.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Emniyet, Göz Doldurdu
Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 169'uncu yıl dönümü
nedeniyle, Kayseri Meydanı'nda düzenlediği sergide, çalışmalarını tanıttı.Sergiyi açan Đl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, burada yaptığı...
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Kayseri Đl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 169'uncu yıl dönümü
nedeniyle, Kayseri Meydanı'nda düzenlediği sergide, çalışmalarını tanıttı.Sergiyi açan Đl
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, burada yaptığı konuşmada, Türk Emniyet Teşkilatının
kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar, dünya insanlığının mutluluğu ve devletimizin bekası
için fedakarca, canını feda etmekten asla kaçınmayacak bir ideal ve onurlu davranış
silsilesiyle, dün olduğu gibi bugün de çalışmalarına devam ettiğini, yarın da yine devletin
bekası için nöbeti başında, görevi başında olacağını bildirdi.Emniyet Müdürü Aydın,
ülkemizde çok sık görülen ve pek çok cana mal olup, aileleri parçalayan trafik kazalarının
önlenmesi ya da en aza indirilmesi konusunda çalışmalar yapmak üzere ülkeler arası
anlaşmalara ve işbirliği protokollerine imza attığını belirterek, ''2020 yılına kadar trafik
kazalarında meydana gelen ölümleri yüzde 50 oranında azaltmak amacıyla ülkemizde de
sayın Başbakanımızın himayelerinde bir dizi çalışmalar başlamış ve çeşitli kurullar ihdas
edilmiştir. 2012 yılından başlayarak 2020 yılına kadar özellikle üzerinde duracağımız temel
tema, hız kontrolü ve emniyet kemeri takma alışkanlığıdır'' dedi.Kayseri'nin Anadolu'nun
merkezinde bulunduğunu ve birçok ile kara yollarıyla bağlı bulunduğunu kaydeden Aydın,
''2013 yılında ilimizde meydana gelen trafik kazalarında 142 vatandaşımızı maalesef
kaybettik. Toplam yaralı sayısı ise 6 bin 500 oldu. 2014 yılında ise 1 Ocak'tan bugüne kadar
41 vatandaşımızı maalesef trafik kazalarında kaybettik. Kayseri, Türkiye'de en çok trafik
kazasının yaşandığı illerden bir tanesi. Đşte bu sergimizde de biz özellikle hızın bir felaket
olduğunu göstermek istiyoruz. Trafik kazalarında hızın faktör olma oranı yüzde 50'lerde.
Trafik kazalarında ölüme sebebiyet verme nedenlerinden yüzde 55'i ise emniyet kemerini
takmamayı görüyoruz. Bu nedenle temel temamız, trafik'' diye konuştu.Konuşmasının
ardından basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte sergiyi gezen Emniyet Müdürü Mustafa
Aydın, emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon aracına binen vatandaşlara, ''Bundan
sonra hala aranızda emniyet kemerini takmamayı düşünen var mı?'' diye sordu. Vatandaşlar
da emniyet kemerinin önemini bildiklerini, ancak bundan sonra çok daha dikkatli olacaklarını
söylediler. Hız kontrolünde en etkin uygulama olan radarla hız tespit aracını tanıtan Emniyet
Müdürü Aydın, ''Bugün sabah bir vatandaş bana tweet atmış, 'köprünün altına radar konulur

mu, bu bir tuzak' diye ben de cevap olarak, 'eğer kurallara uyarsan, hiçbir sorun yok' diye''
dedi.Emniyet kemerinin önemini anlatan bir görselin önünde ise Aydın, ''Araçtaki sürücü
emniyet kemerini takmış ve o kazada yara almamış. Ama yanındaki vatandaş, emniyet
kemerini takmamış ve camdan fırlamış. Emniyet kemerini takmış olsaydı, ölmüş olmayacaktı''
ifadelerini kullandı. Motosiklet kullanırken kask takılmasının önemine vurgu yapan görsel
önünde de açıklamalarda bulunan Aydın, motosiklet kullanırken meydana gelebilecek
kazalarda kaskın hayati önemi bulunduğunu bildirdi.Sergide bulunan 'sarhoş şoför gözlüğü'nü
de basın mensuplarına test ettiren Aydın, alkol almış bir kişinin araç kullanmaması gerektiğini
ifade etti. Gözlüğü takıp futbol topuna ayaklarıyla vurmak isteyen basın mensupları ise topu
ıskaladılar.Olay Yeri Đnceleme ekiplerinin kullandığı malzemelerin sergilendiği standı da
gezen Emniyet Müdürü Aydın, bazı malzemelerle ilgili bilgiler de verdi.Bu arada sergide
bulunan Bomba Arama Dedektör Köpeği 'Köpük' de maharetini gösterdi. Otomobilin motor
kaputu içine yerleştirilen patlayıcı madde TNT kalıbını kısa bir aramanın ardından bulan
Köpük, patlayıcıyı bulduğu yerde oturdu. Görevli polisler, kaputu açınca da TNT kalıbını
sakladıkları yerden aldılar. Köpük'le beraber çalışan Bomba Arama Uzmanı, Köpük'ün,
patlayıcının kokusunu alarak arama yaptığını, kokunun yoğunlaştığı bölgeyi iyice tarayarak
emin olduktan sonra ise o bölge önünde oturup, patlayıcının yerini kendilerine gösterdiğini
söylediler.Sergide daha sonra bir 'Kapkaç' tatbikatı da yapıldı. Tatbikatta, mizansen gereği
sivil giyimli bayan polis memurunun omuzundaki çantayı alıp kaçan kapkaççı rolündeki polis
memuru, ayakkabı boyacısı, seyyar Milli Piyango bayisi, temizlik işçisi ve simit satıcısı
kıyafetli Güven Timleri' tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi ve ellerine
kelepçe takılarak ekip arabasına alınıp karakola götürüldü. Özellikle kapkaççı rolündeki
polisin sergilediği performans ve ''Ben bir şey yapmadım'', ''Bırakın beni'' ve ''Niye
çekiyorsunuz, çekmeyin'' sözleri, basın mensupları, meslektaşları ve vatandaşlar tarafından
takdir edildi.Meydan'daki sergi, 10 Nisan'a kadar devam edecek ve sergide vatandaşlara, her
türlü konuda bilgiler verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6659.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Büyükşehir'den Asfalt Atağı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yaz döneminde yeni yapılacak ve bakımdan
geçirilecek olan yollarda kullanmak amacıyla asfalt ihalesi yapıldı.Yaklaşık maliyeti 46
milyon 396 bin lira olan ihaleye katılan firmalar ve verdikleri teklifler...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yaz döneminde yeni yapılacak ve bakımdan
geçirilecek olan yollarda kullanmak amacıyla asfalt ihalesi yapıldı.
Yaklaşık maliyeti 46 milyon 396 bin lira olan ihaleye katılan firmalar ve verdikleri teklifler
şöyle oluştu, "Hika Nakliyat LMT. Şirketi 43 milyon 411 bin TL, Aydın Đnşaat 49 milyon 775
bin TL, Yeka Beton ve Alpyol Đş Ortaklığı 43 milyon 279 bin TL, Nalbantoğlu Đnşaat 44
milyon 932 bin TL."
Asfalt ihalesi, komisyonun teklifleri incelemesinin ardından sonuçlandırılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6660.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kireç Çözücü Đçen 2 Kişi Zehirlendi
Kayseri’de kireç çözücü içen 2 kişi zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, Mahzemin Đlçesi
Gündoğan Mahallesi’nde M.E.A. ve Ö.R.A. temizlik için kullandıkları kireç çözücüyü içerek
zehirlendi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde...
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Kayseri’de kireç çözücü içen 2 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Mahzemin Đlçesi Gündoğan Mahallesi’nde M.E.A. ve Ö.R.A. temizlik
için kullandıkları kireç çözücüyü içerek zehirlendi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisinde tedavi altına alınan M.E.A. ve Ö.R.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6661.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Başakpınar'a Spor Tesisi Müjdesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Başakpınar'a yapılacak olan spor tesisinin yapım
ihalesi gerçekleştirildi.Yaklaşık maliyeti 2 milyon 602 bin lira olan spor tesisinin ihalesine 12
firma katılarak teklif verdi. Đhaleye katılan firmalar...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Başakpınar'a yapılacak olan spor tesisinin yapım
ihalesi gerçekleştirildi.
Yaklaşık maliyeti 2 milyon 602 bin lira olan spor tesisinin ihalesine 12 firma katılarak teklif
verdi. Đhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle:
Bozdağ Tasarım: 1 milyon 964 bin TL
Efendi Uzun: 2 milyon 222 bin TL
Emitek Đnşaat: 2 milyon 223 bin TL
Şaban Yavuz Özkeşkek: 2 milyon 224 bin TL
Poligon Yapı: 2 milyon 245 bin TL
Başaran Đnşaat: 2 milyon 265 bin TL
Antaş Đnşaat: 2 milyon 310 bin TL
Aydınlar Đnşaat: 2 milyon 323 bin TL
Alp Đnşaat: 2 milyon 335 bin TL
Mustafa Cingöz: 2 milyon 353 bin TL
Emir Karamış-Gökışığı Đş Ortaklığı: 2 milyon 392 bin TL
Çıtaklar Đnşaat: 2 milyon 537 bin TL
Đhale sonucu, komisyon tarafından yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6662.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kesob'tan Kocasinan Belediyesi'ne Ziyaret
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan ve
beraberindeki, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan ve
beraberindeki, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
"Bu beş yıllık dönemde hedefimiz Kocasinan'ı büyütmek. Kocasinan'ı büyütmek derken
esnafımızı büyütmek, ticaret erbabımızı büyütmek. Bu anlamda beraber çok çalışacağız.
Şimdiye kadar yapılan esnaf siteleri gibi bundan sonra da esnaf siteleri, ticaret merkezleri
konusunda belediye olarak üstümüze ne düşüyorsa yine yapmaya devam edeceğiz. Esnafımız
büyüyecek ki Kocasinan büyüsün, ticaret erbabımız büyüyecek ki Kocasinan büyüsün" dedi.
Kocasinan'ın büyüdüğü zaman gelir seviyesininde arttığını dile getiren Çelik, "Kocasinan
büyüdüğü zaman gelir seviyesi artıyor, yeni iş alanları açılıyor, Kayseri'nin ekonomisi
büyüyor. Bu ekonomi büyüdüğü zaman Kocasinanlı hemşerilerimizin mutluluğu, huzuru daha
da artıyor. Bu anlamda esnafımıza da çok büyük iş düşüyor. Đşinizi büyütmek için bize de
düşen işler var. Bu işleri halletmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Merkezdeki oda başkanlarıyla hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini belirten Mustafa Alan da,
"Seçim döneminde izlediğiniz yol, güler yüzünüz ve tatlı dilinizle Kocasinan'ı çok iyi tanıyan
bir meclis üyesi, bir hemşehri olarak, güzel işlediniz. Esnaf olarak belediyelerimizden
memnunuz. Bekir Ağabeye de teşekkür ediyoruz. Kocasinan'a ve Büyükşehir'e çok teşekkür
ederiz. Kayseri'yi seyyarlar şehrinden kurtardı. Allah'a şükür belediyelerin desteğiyle seyyar
satıcı kalmadı. Şimdi sanayi sitesi isteyen 5-6 odamız var. Bunu da inşallah önümüzdeki
günlerde arkadaşlarla bir araya gelerek yapacağız, sizden de destek isteyeceğiz. Başarılar
diliyoruz, Allah mahcup etmesin" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6663.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Gülen Yüzler'e Motivasyon
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı öncesinde Gülen Yüzler öğrencilerine
'Sınav Başarısı ve Motivasyon' semineri verildi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim
Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Gülen Yüzler öğrencileri...
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Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı öncesinde Gülen Yüzler öğrencilerine
'Sınav Başarısı ve Motivasyon' semineri verildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesindeki Gülen Yüzler
öğrencileri sınava hazırlanıyor. Öğrencilerin sınavda daha başarılı olabilmeleri için
düzenlenen seminer, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Salonu'nda yapıldı. Semineri izleyen
BEF Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, yaşamış olduğumuz çağın bilgi çağı olarak
adlandırıldığını belirterek, "Kuşkusuz bilgi her dönemde önemli bir kıymete sahip olmuştur;
ancak mesleki branşlarda uzmanlık alanları geçmişte bir miktar sınırlı idi. Artık
uzmanlaşmanın hâkim olduğu bir döneme girdik. Bugün organize sanayi bölgesine
gidildiğinde birçok fabrikanın kapısında eleman aranıyor ilanları görülüyor. Bir taraftan da
pek çok insanın iş aradığına şahit oluyoruz. Artık her işi yaparım diyenin hiçbir iş yapamadığı
bir çağda yaşıyoruz" dedi. Bu çağın bilgisiyle donanmak ve mesleki alanlarda yetişmek
gerektiğini dile getiren Tuzcuoğlu, "Sizler şimdi eğitim çağındasınız. Kendi kabiliyetlerinize
paralel birtakım hedefler belirlemeniz ve o hedefler doğrultusunda çalışmanız gerekiyor.
Uzmanlaşma alanları çok genişledi, çünkü bilgiye dayalı iş çoğaldı. Şimdi bir sınav
arifesindesiniz. Sınavın gereği; gayret etmektir, çalışmaktır, emek vermektir, mücadele
etmektir" diye konuştu.
Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolojik Danışman Đzzet Özer de konuşmasına 28
Nisan'da yapılacak olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda Gülen Yüzler
öğrencilerinin yüzünün gülmesini temenni ederek başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin
sunmuş olduğu imkanlara vurgu yapan Özer, "Bu imkânları sizler için seferber eden
belediyemize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Genç insanın, dinamik ve
aksiyonel insan anlamı taşıdığını ifade eden Đzzet Özer, "Genç insan gerçekten ideal sahibi
insandır. Hayata mührünü vurmak için, vizyon sahibi olan insandır. Bir şey istiyorsanız bedel
ödeyeceksiniz ve alnınız terleyecek" diye konuştu. Đzzet Özer ayrıca, sınavdaki başarı için
gerekli olan motivasyonun nasıl sağlanabileceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6664.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kocasinan'dan Türkiye'de Bir Đlk: 'elektronik
Meclis'
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye'de ilk olarak her meclis üyesine birer
tablet dağıtarak bundan sonra elektronik tebligat ve gündem dağıtacaklarını söyledi.30 Mart
Yerel Seçimleri sonrası oluşan Kocasinan Belediyesi'nin...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye'de ilk olarak her meclis üyesine birer
tablet dağıtarak bundan sonra elektronik tebligat ve gündem dağıtacaklarını söyledi.30 Mart
Yerel Seçimleri sonrası oluşan Kocasinan Belediyesi'nin yeni meclisi 5393 Sayılı Belediye
Kanunu'na istinaden Başkan Mustafa Çelik yönetiminde toplanarak gündemindeki konuları
görüşerek karara bağladı.Yeni meclis üyelerini 'hoş geldiniz' diyerek selamlayan Başkan
Mustafa Çelik, "Uyumlu bir meclis olacağımızı umuyorum. Alacağımız kararların hayırlı
olmasını diliyorum. Bundan sonra farklı bir şekilde hareket edeceğiz. Meclis üyelerimize birer
tablet dağıtacağız. Gündemler fotokopi çekimleri, dağıtımı, kağıt ve zaman israfı oluyordu.
Kanunlara tüzüklere baktık elektronik tebligat yapacağız. Bundan sonra bilgisayarlarınıza
elektronik olarak gündem gelecek. Kocasinan'da artık kağıt gündem gelmeyecek. Elektronik
postanıza elektronik gündem gelecek. Ayrıca belediyemizle ilgili bütün bilgileri yükleyeceğiz.
Hem elinizde büyük bir başvuru kaynağı olacak hem de artık Kocasinan Belediyesi
Türkiye'de bir ilke imza atarak elektronik gündem ve tebligat kullanacak. Đnşallah
önümüzdeki ayki toplantıya bu tablet ve gündemi yetiştireceğiz" diye konuştu.Meclis
üyelerinden kendilerini tanıtmalarını isteyen Başkan Çelik daha sonra gündeme geçti. Meclis
içi seçimlerinde; Meclis Divan Katipliği'ne Đzzet Buzkan, Nilüfer Koyuncu; Meclis 1.başkan
vekilliğine Mustafa Öztürk, Meclis 2. başkan vekilliğine Hacı Ersu; Encümen üyeliğine Metin
Mermerkaya, Ahmet Akıncı, Sevilay Đlkentapar, Đmar Komisyonu'na Ahmet Tahir Gül,
Ahmet Çolakbayraktar, Halil Büyüknalbant; Plan Bütçe Komisyonu'na; Selahattin Yılmaz,
Nuriye Çetin, Ebru Uslucan seçilirken yeni kurulan Eğitim ve Sosyal Đşler Komisyonu'na Arif
Balkaya, Şebnem Zehra Alkılıç, Ender Çavuş, Spor ve Gençlik Komisyonu'na Mustafa Usta,
Murat Sarıaslan, Mehmet Berk; Orakab'a Mehmet Büyükbaş, Mustafa Eser, Ahmet Yüksek,
Ahmet Akdemir, Ali Erdoğan, Metin Hüseyin Cihan, Seyfi Coşkun, Tarihi Kentler Birliği'ne
de Ahmet Çolakbayraktar seçildi.Denetim Komisyonu raporu ve 01.01.2013-31.12.2013
tarihleri arası bir yıllık Başkanlık faaliyet raporu da oybirliğiyle kabul edilirken memur ve
sözleşmeli personeller adına yetkili memur sendikası ile sosyal denge sözleşmesi yapılmasına
izin verilmesi ve yapılacak sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanına oybirliğiyle
yetki verildi.MHP'li Meclis Üyesi Metin Cihan'ın kendilerinin de komisyonlarda
görevlendirilmesi teklifine Başkan Çelik, "Tabii ki alabiliriz. Kocasinan Belediyesi'nde
kardeşlik ruhu içinde birlikte el ele hizmet yapacağız" diyerek karşılık verdi. 2 MHP'li üye de
komisyonlarda görev aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6665.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Melikgazi Belediyesi'nde Meclis Görev Dağılımı
Yapıldı
Melikgazi Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere
5393
sayılı
kanunun
ilgili
maddeleri
gereğince
olağanüstü
toplantısını
gerçekleştirildi.Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü...
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Melikgazi Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere
5393 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince olağanüstü toplantısını gerçekleştirildi.
Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, meclis
gündeminde yer alan ve meclis başkan asıl ve yedek üyeleri, meclis başkan katipleri asıl ve
yedek Üyeleri, encümen üyeleri, plan ve bütçe ile imar komisyon üyelerin seçimi
gerçekleştirildi. Seçile liste şu şekilde:
"Meclis Başkan Vekilliğine
- Mehmet SAVRUK (Birinci Başkan Vekili)
- Elmas SOLAK (Đkinci Başkan Vekili)
Meclis Asıl ve Yedek Katipliğine
- Elmas SOLAK (Asıl Üye)
- Haydar ÖZBEK (Asıl Üye)
- Adnan HÜSREVOĞLU (Yedek Üye)
- Şule YARIMÇAM (Yedek Üye)
Đmar Komisyon Üyeliğine Bütçü Komisyon Üyeliğine Encümen Üyeliğine Hukuk Üyeliğine
Çevre ve sağlık Üyeliğine
A. Serdar ALTUNTUĞ - Mahmut SUNGUR - Mehmet BERK - Elmas SOLAK - Salih
KASAP
- Ahmet ULUKAYA - Yılmaz ÜÇKAN - Recep TĐRĐTOĞLU - Levent BÜYÜKKEÇECĐ Orhan GÜZEL
- Bekir KARAHASANOĞLU - Selma KOCAOĞLU - Nabi YENĐÇAY - Mehmet SAVRUK
- Mustafa DENK
- Erkan KÖKLÜ - Nihat ÇEVĐKER - Mükremin ÖNER - Mükremin ÖNER
- Osman HAYMANA - F. Meltem MARAŞLIOĞLU
Saygı duruşu ve Đstiklal Marşı’nın okunması ile başlanılan oturumda Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, daha önceki Meclis Üyelerine değerli çalışmalarından dolayı
teşekkürlerini sundu ve yeni seçilen meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar temenni etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meclis toplantısında alınan karların
hayırlara vesile olmasını dileyerek ‘ Yerel Seçimler sonrası Belediye Meclisi seçilen yeni
üyelerimiz ile yasa gereği meclis iç görev seçimleri yapılmıştır. Belediye Meclisimizin
alacağı karalar ile hizmetlerimiz şekillenecektir. 2009-2014 yılı çalışmamızı halkımız oyları
ile onaylamıştır. 2009-2014 yılları örnek ve referans belediye yatırımları 2014-2019 yılları
arasında artırılarak devam ettirilecektir ‘ dedi.

MHP grubu adına söz alan Mustafa Hashalıcı Kayseri’nin gelişimi ve kalkınması için, kamu
menfaati yarına her türlü hizmet ve çalışmaya destek vereceklerini kaydetti.
AK Parti Grubu adına söz alan A. Serdar Altuntuğ ise, seçimlerin bittiğini, hizmet ve
yatırımlara kaldığı yerden devam ettirileceğini hizmet ve yatırımların genişleyen alan ve
nüfusa orantılı olarak artırılacağını söyledi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Ağırnas yerleşim alanı ile hem sorumlulukların hem de hizmet
yüklerinin arttığını ancak bu Meclis Üyeleri, deneyimli, bilgili ve çalışkan kadro ile
hizmetlerin artırılarak bu alanlarda örnek yatırımlar yapacaklarını sözlerine ekledi.
Yapılan Meclis Toplantısında gündem de 3’ü ek olmak üzere toplam 37 madde görüşüldü. 8
madde ilgili komisyonlara havale edilirken, 29 madde tek tek oylanarak karara bağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6666.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kutlu Doğum Haftası Kutlanıyor
Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri nedeniyle 1989 yılından itibaren her yıl kutlanan
'Kutlu Doğum Haftası' bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kayseri Đl Müftüsü Ali
Maraşlıgil, ''Peygamber efendimiz, bir haftaya, haftalara...
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Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri nedeniyle 1989 yılından itibaren her yıl kutlanan
'Kutlu Doğum Haftası' bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kayseri Đl Müftüsü Ali
Maraşlıgil, ''Peygamber efendimiz, bir haftaya, haftalara sığmaz. O aslında hayatın her
saniyesinde, Müslümanlar tarafından anılan bir Nebi'dir'' dedi.
Kayseri 'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri ile ilgili olarak Đl Müftülüğü'nde Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla birlikte 'Đstişare Toplantısı' düzenlendi. Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanı
Đrfan Kaşıkçı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından toplantıda konuşan Kayseri Müftüsü Ali
Maraşlıgil, ''Bugün toplantımızın konusu, sevgili Peygamberimizin Kutlu Doğum Haftası
etkinlikleridir. Bundan önceki senelerde de olduğu gibi yine sivil toplum kuruluşlarıyla
müteaddit defalar toplandık. Bu sene böyle bir toplantı yapıp sizlere bilgi vermek istedik''
ifadelerini kullandı.
Maraşlıgil, 1989 yılından beri, Peygamberimizin (sav) Kutlu Doğum programlarının
ülkemizde ve Türki Cumhuriyetlerde icra edildiğini belirterek, ''Bu sene, Peygamber
efendimizin dünyaya teşriflerinin miladi takvime göre 1443'üncü yıl dönümüdür. Dünyada
doğumuyla hatırlanan tek insan, tek nebi, tek resul, Peygamber efendimizdir. Öyle ki biz
Müslümanlar olarak Peygamber efendimizi yılda 2 defa anıyoruz. Birisi, Kameri takvime göre
Rebiyyülevvel ayının 12'nci gecesi Mevlit Kandili ile, diğeri de devletimizin resmi Kutlu
Doğum Haftası'nda. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Buna sebep olanlardan
Allah razı olsun'' diye konuştu.

Maraşlıgil konuşmasında, ''Peki neden Peygamber efendimiz bu haftada anılıyor? Aslında
Peygamber efendimiz, bir haftaya, haftalar sığmaz. O aslında hayatın her saniyesinde
Müslümanlar tarafından anılan bir Nebi'dir'' dedi.
Kayseri Đl Müftülüğü olarak Kutlu Doğum Haftası'nda çeşitli konferanslar ve etkinlikler
düzenlediklerini bildiren Maraşlıgil, ''Kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı konferanslarımız
olacak. Hatta cezaevinde bile kadınlara ayrı, erkeklere ayrı konferanslar verilecek. Ana
programımız ise 14 Nisan 2014 Pazartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Diğer etkinliklerimiz ise ilçe müftülüklerimizde, Kur'an Kurslarımızda devam edecek. Biz
böyle günlerde sadece Peygamber efendimizi anmıyoruz. Peygamber efendimiz bize ne
getirdi? Bize neleri emanet etti? Bunlar üzerinde de duruyoruz. Her sene bir konu Kutlu
Doğum Haftası etkinliklerinin ana teması olarak seçiliyor. Bu sene de Diyanet Đşleri
Başkanlığımız 'Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet' konusunu ana tema olarak belirledi. Allah
nasip ederse, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki programımıza Diyanet Đşleri Başkan
Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş beyefendi teşrif edip, Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet
konusunda bir konferans verecekler. Peygamber efendimizi iyi anlamak ve anlatmak
zorundayız. Bizleri tek birleştiren, yegane birleştirici, Peygamber efendimizdir.
Peygamberimiz denince akan sular durur'' diye konuştu.
Toplantıda daha sonra Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Kutlu Doğum Haftası
etkinlikleri ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6667.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Meysu Outlet'te Sinan Yağmur 13 Nisan'da
Okurlarıyla Buluşacak
Yönetimi Avm Mfi Partners tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan
Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde “Aşkın Gözyaşları” adlı roman serisiyle beğeni
kazanmış olan, yazar Sinan Yağmur, Vizyon Kitabevi sponsorluğunda...
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Yönetimi Avm Mfi Partners tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan
Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde “Aşkın Gözyaşları” adlı roman serisiyle beğeni
kazanmış olan, yazar Sinan Yağmur, Vizyon Kitabevi sponsorluğunda okurlarıyla buluşuyor.
Sinan Yağmur 13 Nisan Pazar Günü Saat 14.00’de Meysu Outlet Alışveriş Merkezi, 1. Katta
sevenleriyle buluşup Vizyon Kitabevi’nde okurlarına kitaplarını imzalayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6668.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Emniyet Teşkilatı'nın Kuruluşunun 169. Yıl
Etkinlikleri
Emniyet Teşkilatı'nın 169. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında basın mensupları ile
emniyet mensupları dostluk maçı yaptı.Kayserispor Tesisleri'nde yapılan maçı, Đl Emniyet
Müdürü Mustafa Aydın, Kayserispor Genel Menajeri Süleyman...
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Emniyet Teşkilatı'nın 169. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında basın mensupları ile
emniyet mensupları dostluk maçı yaptı.
Kayserispor Tesisleri'nde yapılan maçı, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayserispor
Genel Menajeri Süleyman Hurma, Erciyesspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya izledi.
PMYO öğrencilerininde ilgi ile izlediği maçı 2-1 basın mensupları kazandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6669.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Yavuz Donat, Özhaseki'nin Başarısını Yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Kayseri'deki seçimleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'nin seçimlerde gösterdiği başarıyı kaleme aldı. Dün ve bugün köşesini
Kayseri'deki seçimlere ve Başkan Özhaseki'nin Kayseri'de...
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Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Kayseri'deki seçimleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'nin seçimlerde gösterdiği başarıyı kaleme aldı. Dün ve bugün köşesini
Kayseri'deki seçimlere ve Başkan Özhaseki'nin Kayseri'de yaptıklarına ayıran Yavuz Donat,
Kayseri'nin hizmetin karşılığını yüzde 60 oyla verdiğini belirtti.
Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat 7 Nisan tarihli yazısında siyasi partilerin
Kayseri'deki durumunu analiz etmiş ve Özhaseki faktörüne bir sonraki yazısında yer

vereceğini ifade etmişti. Bugün de "Özhaseki Nasıl Rekor Kırdı" başlığı ile yazmış olduğu
köşe yazısında Özhaseki'nin 20 yıldır başkanlık yapmasının bir Kayseri rekoru olduğunu
vurgulayan Donat, Başkan Özhaseki'nin oyunu sürekli artırarak seçildiğine de dikkat çekti.
Başkan Özhaseki'nin yüzde 60 bandında olduğunu belirten Yavuz Donat, yazısında şu
ifadelere yer verdi: "Özhaseki'nin sırrı nerede? Araştırma konusu. Siyaset de araştırabilir,
üniversite de. Üniversite dedik de, üniversite ondan yararlanmalı. Siyaset dersi de verebilir,
yöneticilik dersi de."
Yazısında Kayseri Modelinden de bahseden Yavuz Donat, Başkan Özhaseki'nin eski stat yeri
arsası karşılığında, aralarında UEFA standardında stat ve 10 bin seyirci kapasiteli spor salonu
olmak üzere 10 spor tesisi yaptırdığını ve bu uygulamanın Kayseri Modeli olarak 25 ilde
uygulandığını söyledi.
Köşe yazısında, Kayserili için Özhaseki'nin içlerinden biri olduğuna vurgu yapan ve halka
çok yakın olduğunu belirten Yavuz Donat, Başkan Özhaseki'nin Erciyes Kayak Merkezi ve
diğer yatırımlarından bahsetti.
Usta yazar Donat, "Hizmetin Karşılığı Yüzde 60" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Kızılırmak üzerinde Yamula Barajı, belediyenin işi değildi; ama belediye yaptı. Kendi
olanaklarıyla. Serbest Bölge. O da belediyenin işi değildi. Özhaseki 'Đhtiyaç var' dedi, yaptı. 7
milyon metrekare arazi, 100'den fazla fabrika var. 155 ülkeye ihracat yapılıyor. Kimin ne
ihtiyacı varsa karşıladı. Akıl Hastanesi yaptı, Sağlık Bakanlığı'na devretti. Çocuk Islah Evi
yaptı, Adalet Bakanlığı'na devretti. Kaymakamlık binası yaptı, Đçişleri Bakanlığı'na devretti.
Özhaseki babamızın oğlu değil; ama yaptıkları da ortada. Eğer toplam 400 bin metrekare
büyüklüğünde 26 park devralarak göreve başladıysa ve bugün Kayseri'de toplam 13 milyon
metrekare olan 825 park varsa Kayserili de karşılığını verir. Yüzde 60 oy."
Yazısında Başkan Özhaseki'yi akıllı bulduğunu de belirten Donat, "Akıllı olduğu Kayseri'nin
modern görünümünden, belediyenin kasasının para dolu oluşundan belli" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6670.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Bu Benim Eserim Proje Sergisi Açıldı
Đlköğretim öğrencilerine yönelik ,matematik ,fen bilimleri ,”Bu Benim Eserim” bölge proje
sergisi Kadir Has kongre merkezinde açıldı. Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde,
Sivas, Yozgat illerinden toplam 80 proje sergilenecek.Bu yıl...
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Đlköğretim öğrencilerine yönelik ,matematik ,fen bilimleri ,”Bu Benim Eserim” bölge proje
sergisi Kadir Has kongre merkezinde açıldı. Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde,
Sivas, Yozgat illerinden toplam 80 proje sergilenecek.
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen bölge sergisine Vali Vekili M. Emin Avcı, Đl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz ,Đl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ,Okul Müdürleri ve öğrenciler
katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının ve halk oyunlarının ardından , saygı
duruşu ve Đstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, "Bin 200 proje içerisinden bugün
burada 80 tanesi sergilenecektir. Buradan 9 adet proje Ankara’da yapılacak Türkiye finalinde
yarışacak. Günümüz eğitim-öğretim modeli proje tabanlı olacaktır, öğrencilerimiz yaparak
,yaşayarak öğreneceklerdir. Bu konuda ilimizde uygulamaya başladığımız “STEM” projesi
eğitim sistemimizin cam damarı olacaktır. Đdarecinin başarısı ,öğretmenin başarıdır. Đlimizde
“STEM” projesinde bizlere desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mehmet Öz haseki’ye ve Organize Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Has yüncü’
ye teşekkür ederim.” dedi.
Açılışın ardından Vali Vekili M. Emin Avcı ve Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Stantları
gezerek öğrencilerin hazırlamış oldukları projeleri incelediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6671.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kesob'dan Büyükkılıç'a Tebrik Ziyareti
30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli Đdareler Seçimleri sonrası büyük bir oran ile yeniden
seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘a Sivil Toplum Örgütleri, Mesleki
Kuruluşlar, Mesleki Oda ve dernek ile Sendikaların kısacısı...
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30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli Đdareler Seçimleri sonrası büyük bir oran ile yeniden
seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘a Sivil Toplum Örgütleri, Mesleki
Kuruluşlar, Mesleki Oda ve dernek ile Sendikaların kısacısı sivil toplum örgütlerin tebrik ve
başarı dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor.
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan ile KOSEB bünyesinde
yer alan Demirciler, Şoförler, Bisikletçiler, Oto Sanatkârları, Kasaplar, Elektrikçiler,
Fırıncılar, Kunduracılar, Otobüsçüler, Marangozcular, Kahveciler, Emlakçiler, Çelik Eşya ile
Berberler ve Kuaförler Oda Başkanları ziyaretlerinde Memduh Büyükkılıç’ı hem yeniden
seçilmesinden dolayı tebrik ettiler hem de başarılarının devamı temennisinde bulundular.
Ziyaret eden Dernek, Oda ile Mesleki Kurumların ortak olarak birleştikleri nokta, 2009-2014
yılları arasında yapılan çalışmaların halk tarafından beğenilerek ve takdir edilerek sandığa
yansıması olduğunu söylediler.
Başkan Memduh Büyükkılıç özellikle sivil toplum kurum ve kuruluşların bu tür ziyaretlerinin
çalışmalara şevk ve heyecan kattığını belirterek “ Başarımızın sırlarından biri de yaptığımız
çalışmalar da işin tür ve içeriğine göre ilgili mesleki oda, dernek ve sivil toplum kuruluşun
görüşünü almak, hatta beraber çalışmaktır. Dayanışma, paylaşım ve fikir alış verişi hem işin
aslına ve amacına uygun olarak gerçekleştirilmesine hem de etkin ve verimli olmasına neden
olmaktadır “ dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, yerel seçimler sonrası hem sorumluluklarının daha da artığını
hem de iş hacim ve alan olarak büyüdüklerini ifade ederek, yapmış oldukları bu
ziyaretlerinden dolayı Mesleki örgüt temsilcilerine çok teşekkür ettiğini, bundan önce olduğu
gibi yine birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6672.html
Erişim Tarihi: 09.04.2014

Kayseri Şeker'e Plaket
Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden bin 400 firmanın katıldığı "9. Kayseri Tarım
ve Hayvancılık Fuarını düzenleyen firmanın temsilcileri Fevzi Atasagun ve Mustafa
Demirtaş, Kayseri Şeker’e teşekkür ziyaretinde bulundu.Atlas Fuarcılık...
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Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden bin 400 firmanın katıldığı "9. Kayseri Tarım
ve Hayvancılık Fuarını düzenleyen firmanın temsilcileri Fevzi Atasagun ve Mustafa
Demirtaş, Kayseri Şeker’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Atlas Fuarcılık temsilcisi Fevzi Atasagun; Bölge çiftçisinin fuara iştirakinin sağlanması, Fuar
alanındaki Nevruz etkinlikleri ile Tarım Hayvancılık fuarına sağladıkları katkılardan dolayı
Kayseri çiftçileri adına Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Benli’ye teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Akay; özellikle tarım fuarlarının çiftçi
ile buluşma noktası olduğu için önemli olduğunu bildiklerini ifade ederek, ''Biz de gerek
Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak gerek Kayseri Şeker Fabrikası olarak tarım fuarında
kuruluşlarımızı en güzel şekilde temsil etme gayreti içerisinde olduk. Özellikle son 3 yıldır,
çiftçilerimizin köylerden Tarım fuar alanına taşınması noktasında kuruluşlarımız büyük gayret
sarf etmişlerdir. Bizler Kayseri Şeker olarak Şeker ve Şeker çiftçisini ilgilendiren her türlü
fuar organizasyonuna katılımcı ve çiftçi guruplarından ziyaretçi olarak katkı sağlamayı
planlamaktayız'' dedi.
Ziyaret sonunda Atasagun ve Demirtaş, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve
Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Levent Benli’ye plaket takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6675.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Yüksek Kolesterol, Kalp Ve Damar Hastalığı
Nedeni
Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, yüksek
kolesterolün, diyet, egzersiz ve gerektiğinde ilaç kullanımı ile kontrol altına alınabilecek bir
sorun olduğunu belirterek, "Yüksek kolesterol, kalp ve...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, yüksek
kolesterolün, diyet, egzersiz ve gerektiğinde ilaç kullanımı ile kontrol altına alınabilecek bir
sorun olduğunu belirterek, "Yüksek kolesterol, kalp ve damar hastalıklarına neden
olmaktadır" dedi.
Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, kolesterolün kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisi hakkında
bilgi verdi. Uzun süre devam eden yüksek kolesterol düzeylerinin, ilerleyen zamanlarda kalp
ve damar hastalıklarının riskini artırdığını ifade eden Prof. Dr. Eryol, kaliteli bir yaşam için
kolesterolün vücut için yararlı olan seviyede tutulmasının çok önemli olduğunu bildirdi.
Kolesterolün, insan vücudunun bütün hücrelerinde bulunan yağ benzeri bir madde olduğunu
belirten Eryol, "Toplam kolesterolün yaklaşık yüzde 75’i karaciğerde üretilirken, yüzde 25'i
de et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinlerden alınmaktadır. Kolesterol
hücre zarının ve bazı hormonların yapımında kullanılır. Ancak kanda fazla miktarda
bulunması zararlıdır. Kan kolesterol düzeyinin yüksek olması damar sertliğine yol açarak,
kalp damar hastalığı tehlikesini artırmaktadır. Kişinin kolesterol düzeyi ne kadar yüksekse,
kalp hastası olma ihtimali de o kadar yükselir" ifadelerini kullandı.
"TÜRKĐYE'DE ĐYĐ KOLESTEROL DÜŞÜK"
Kolesterolün karaciğerden hücrelere ve hücrelerden tekrar karaciğere kan yoluyla lipoprotein
adı verilen paketler halinde taşındığını vurgulayan Eryol, şunları kaydetti:
"Bu paketler; kötü kolesterol olarak bilinen 'LDL' ve iyi kolesterol olarak tanımlanan
'HDL'den oluşmaktadır. Yapılan çalışmalarda kötü kolesteroldeki her 10 mg/dl’lik artışın,
kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırdığı saptanmıştır. Buna karşılık iyi kolesterol
değerindeki yükseklikle birlikte kalp krizi riskinde azalma olduğu, her 1 mg/dl’lik artışın kalp
damar hastalığı gelişme riskini yüzde 2-3 oranında azalttığı gösterilmiştir. Türkiye’de
erkeklerin yüzde 74’ünde, kadınların yüzde 53’ünde iyi kolesterolün düşük olduğu
görülmektedir. 40 mg/dl altındaki değerleri koroner arter hastalığı riskini artırırken, iyi
kolesterolün 60 mg/dl üzerine çıkması koroner arter hastalığını önleyen bir faktör olarak
karşımıza çıkar. Bu değerlerin düzenlenmesinde yaşam tarzında değişikliğinin önemi
büyüktür. Uygun ve yeterli beslenmenin yanında egzersiz yapılması ve sigaranın bırakılması
kolesterol değerlerinde olumlu değişikliklere yol açmaktadır. Sigarayı bırakmak kolesterol
yüksekliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlardan daha büyük bir etkiye sahiptir."
"KOLESTEROL ĐÇEREN YAĞLAR SIK TÜKETĐLMEMELĐ"

Zararlı yağları (doymuş ve trans yağ) ve kolesterol içeren yiyecekleri az tüketmenin, buna
karşılık faydalı yağları ve kolesterol içermeyen yiyecekleri daha fazla tüketmenin kolesterol
dengesini sağlamak için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Eryol, "Tüketilmesi gereken
faydalı yağlar (tekli veya çoklu doymamış sıvı yağlar) zeytinyağı, fındık yağı, ayçiçek ve soya
yağıdır. Omega 6 içeren fındık, badem ve omega 3 içeren yağlı balıklar, ceviz ve keten
tohumu da faydalı yağları içeren yiyecek gurubuna girer" dedi.
Prof. Dr. Eryol, "Bireylerin yaşamında yaptığı olumlu değişiklikler özellikle iyi kolesterolü
yükseltirken, kötü kolesterol değerlerinde yüzde 10-15’lik bir azalma sağlamaktadır. Bunların
karşılığı ise kişiyi koroner kalp hastalığından uzaklaştırmak olacaktır. Sağlıklı bireylerde
yeterli diyete ve egzersize rağmen kan yağlarında hedeflenen değerlere çoğu zaman
ulaşılamamaktadır. Bu durumda ilaç tedavisi düşünülmelidir. Fakat kalp krizi geçirmiş veya
koroner arter hastalığı, yapılan anjiyografi ile saptanmış hastalar ile şeker hastalarında yaşam
tarz değişikliği ile birlikte hemen ilaç başlanması daha uygun olacaktır. Zararlı yağları içeren
besinlerin azaltılması, sıvı yağların tercih edilmesi, aşırı kalorili yiyeceklerden kaçınılması,
düzenli egzersiz yapılması, kilonun azaltılması ve sigaradan uzak durulması önerilmektedir"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6676.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Kayseri'de Kalaşnikof Operasyonu
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, 3 adet Kalaşnikof marka silah ve silahlara
ait 18 adet dolu şarjör ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri-Malatya...

09 Nisan 2014 Çarşamba 09:54

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, 3 adet Kalaşnikof marka silah ve silahlara
ait 18 adet dolu şarjör ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yaptığı çalışmalarda, Diyarbakır plakalı bir otomobilin
durdurulduğu öğrenildi.
Otomobilde yapılan aramalarda 3 adet Kalaşnikof marka silah, 18 adet şarjör ile 536 adet 7.65
mm çapında mermi ele geçirildi. Araçta bulunan R.E., N.E. ve araca öncülük yaptığı
belirlenen yine Diyarbakır plakalı başka bir araçta bulunan V.S., A.E., Ü.P.'nin yakalanarak
gözaltına alındığı kaydedildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6677.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Zekatlar Suriyeli 'muhacirlere'
Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize gelen
Suriyelilerin 21. yüzyılın 'muhacirleri’ olduğunu ifade ederek, ''Hamiyetperver
vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Ensar-Muhacir Kardeşliği...
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Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize gelen
Suriyelilerin 21. yüzyılın 'muhacirleri’ olduğunu ifade ederek, ''Hamiyetperver
vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Ensar-Muhacir Kardeşliği Zekat Fonu
oluşturduk. Fonda şu ana kadar 40 bin liranın üzerinde yardım akışı sağlandı'' dedi.
Suriyeli mültecilere yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, ''Suriye'de
yıllardır oluk oluk Müslüman kanı akıtılıyor, Đslam aleminin her yerinde olduğu gibi. Đnşallah
akan bu kanlar durur, bu zulümler durur. Dünyanın dört bir köşesinde Müslümanlara yönelik
hücumlar, hakaretler bir yerde biter diye ümit ediyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor'' diye
konuştu.
Suriyelilerin memleketlerini terk ederek geldiklerini belirten Maraşlıgil, şunları kaydetti:
''Suriye'den gelen kardeşlerimiz, 21. yüzyılın muhacirleri oldular. Memleketlerinde Müslüman
kanı akıtmamak için bize sığındılar. Tıpkı Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye
sığınan muhacirler gibi. Malları yok, evleri, yok, barkları yok, paraları yok. Memleketimizin
pek çok iline gelip sığındılar, Kayseri'ye de geldiler, sığındılar. Allah razı olsun, Kayseri'nin
hamiyetperver insanları öyle güzel kucak açtılar ki, inşallah bunları tarihler yazacak. Sivil
toplum kuruluşlarımız bu konuda çok güzel davranışlar sergilediler, halen yardımda
bulunuyorlar. Müftülük olarak biz resmi bir kurumuz. Sayın Valimizin himayelerinde biz de
Suriyeliler için Đl Müftülüğü olarak bir proje gerçekleştirdik. 'Suriyeli Kardeş Ailem Olsun'
projesi. Biz bu Suriye'den gelenlerin pek çok ihtiyaçları olduğunu söyledik, hamiyetperver
insanlar da bize müracaat ettiler. 15 aileyi barındırmak isteyen insanlar çıktı. Bazı kurumlar
daha büyük rakamlar verdiler. Biz bunları not ettik. Suriye'den gelenlerle yardım etmek
isteyenleri bir araya getirdik, birbirleriyle tanıştılar. Aynen ensar-muhacir kardeşliği gibi.
Allah inşallah onlara o sevabı versin. 21. yüzyılın ensarları muhacirleri kardeşliği tahakkuk
etti. Hayırsever insanlar, Suriyelilerin 6 ay ya da 1 yıl süreyle aylık ihtiyaçlarını
karşılayacaklar. Kardeş aile projemiz devam ediyor.''
ZEKAT FONU'NDA 40 BĐN LĐRANIN ÜZERĐNDE YARDIM TOPLANDI
Suriye'den gelenlerin birtakım ufak tefek maddi ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Müftü
Maraşlıgil, ''Zenginlerimiz bize müracaat ediyor, biz kimseden bir şey istemedik. Bize 'Siz
güvenilir bir kurumsunuz, bir zekat fonu açsanız, biz de zekat olarak vereceğimiz şeyleri sizin
aracılığınızla verelim' dediler. Biz de broşürlerimize zekat fonumuzun hesap numaralarını
yazdık. Ayrıca, 'Ensar-Muhacir Kardeşliği Zekat Fonu' diye bir broşür bastırdık'' dedi.
Şu ana kadar Zekat Fonu'nda 40 bin liranın üzerinde yardım toplandığını bildiren Maraşlıgil,
''Allah yardım edenlerden razı olsun. Şu ana kadar fonda 40 bin liranın üzerinde yardım akışı
sağlandı. Burada kime ne kadar teslim edildi, kuruşu kuruşuna tespit ediliyor. Đslami kuralları

dikkate alarak bunların dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını
kabul etsin'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6678.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Dilin Önemini Anlattı
Kayseri’de bir konferansa katılan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Dekanı Prof. Dr.Muhammed Fatih Andı, toplumu oluşturan önemli unsurlardan
birinin dil olduğunu belirterek, ''Ancak son yüzyıllarda dil üzerinde...
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Kayseri’de bir konferansa katılan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Dekanı Prof. Dr.Muhammed Fatih Andı, toplumu oluşturan önemli unsurlardan
birinin dil olduğunu belirterek, ''Ancak son yüzyıllarda dil üzerinde bilinçli şekilde bilgi
kirliliği oluşturuluyor'' dedi.
Prof. Dr. M. Fatih Andı, Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği ile Başbakanlık Yurt Dışı
Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından KCETAŞ (Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.)
Salonunda düzenlenen, 'Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne konuşmacı olarak katıldı. Çok
sayıda öğrencinin katıldığı konferansta Prof. Dr. M. Fatih Andı, 'Sanat- Đnsan-Toplum'
konusunda bilgi aktardı.
Toplumu oluşturan önemli unsurlardan birinin dil olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Andı, ''Batı
medeniyeti, bir milleti millet yapan alanlarda çalışmalar yapıyor. Özellikle, bu çalışmalar 19.
yüzyıldan sonra artmıştır. Batı dünyasında, Doğu medeniyeti ile ilgili çalışma yürüten
oryantalistler, Türkçe’nin ve diğer doğu dillerinin arındırılması konusunda da çok fazla
önerilerde bulunuyorlar. Oryantalistler, Araplara gidip, Kur’an Arapçasının, Arapların asli
Arapçasını bozduğunu iddia ediyor. Đran’a da gidip 'Senin Farsçanı Arapların dini kavramları
bozuyor' diyor. Ayrıca, bazı konuları öne çıkarıp bazılarını da unutturarak, adeta 'Sen busun'
diyorlar.Biz de Đngiliz, Alman veya Amerikalı 'Sen busun' dedi diye hemen kabul ediyoruz.
Toplumları, kavram ve terimler üzerinden bir ayrışmaya götürmeye çalışıyorlar. Bu nedenle
son yıllarda çokça lügat çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar da toplumda ayrışmaya neden
olmuştur. Bir Alman, Đngiliz veya Đtalyan kültüründe dilde arınma çalışması göremezsiniz.
Batı, kendi medeniyetinin kavrayıcı ve bütüncül olarak yorumlarken, Doğu medeniyetini
bölerek itibarsızlaştırmak istemektedir'' diye konuştu.
Đnsanın dilin kendisi ile düşünüp dünya görüşü oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Andı,
geleceğin köklerde olduğunu vurguladı.
Konferans daha sonra soru-cevap şeklinde devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6679.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Ters Dönen Araçtan Burnu Bile Kanamadan
Kurtuldu
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı olan genç, kazada hurdaya
dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi
Kocasinan Bulvarı’nda H.Ö.’nün kullandığı 38 ZZ 520 plakalı...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı olan genç, kazada hurdaya
dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı’nda H.Ö.’nün kullandığı 38 ZZ
520 plakalı otomobil, iddiaya göre bir TIR’ın sıkıştırması sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan
otomobil, ağaçları devirdikten sonra ters döndü. Kazada otomobil hurdaya dönerken, emniyet
kemeri takılı olan H.Ö. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Araç sürücüsü H.Ö. olay
yerine gelen 112 ekipleri tarafından muayene edilirken, itfaiye ekipleri de ters dönen
otomobilin alev almaması için köpükle müdahale etti. Araç sürücüsü Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6680.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

“Doğulunun, Batılı Olması Travesti Kültürü
Gibidir”
Uluslararası öğrenci akademisinde konuşanM. Fatih Andı, ülkemizin batılı olma çabalarına
gönderme yaparak ilginç bir benzetmede bulundu;“150 senedir bir hastalığa kapılmışsın batılı
olacağım demişsin, Ancak batıcı olmuşsun. Ben erkeğim o ise kadın, ben kadın olamam. Bir
doğulunun batılı olması da buna benzer. Bu travesti kültürü gibidir” dedi.
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Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen ve Başbakanlık Yurt Dışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen'Uluslararası Öğrenciler
Akademisi’ tüm hızıyla devam ediyor. Akademide geçtiğimiz hafta 4 Nisan Cuma günü
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Đsmail Köse ‘Tanzimat’tan Cumhuriyete
Türk Modernleşmesi’ni anlatırken, 5 Nisan Cumartesi günü de Đstanbul Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr.M. Ali Ağcan ‘Küresel Siyaset: Temel Kavram ve Yaklaşımlar’ ve Fatih
Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.M. Fatih Andı ‘Sanat Đnsan Toplum’
konularını anlattı.
Türk Modernleşmesi neden başarısız oldu?
Geçtiğimiz hafta akademinin ikinci haftasına girilirken, Đkinci haftanın ilk
konuşmacısıErciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.Đsmail Köse oldu. Köse,
‘Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Modernleşmesi’ üzerine ilk hafta yaptığı konuşmasına
kaldığı yerden devam etti.Köse gerçekleştirdiği konuşmada Modernitenin teknolojide yaşanan
gelişmeler olduğunu söyleyerek;“Modernitenin başarısız olmasının nedeni buna kültüründe
karıştırılmasıdır. Moderniteyiinkar etmek mümkün değil. Bilgisayar, telefon ve araba
kullanamayız diyemeyiz.
Osmanlı’da da batılılaşma hareketleri olmuş. Ancak batılılaşma çabalarına kültürde girince bu
halkta reaksiyona neden olmuş ve başarısız olmuştur. Kalkınma hamlelerine itiraz olmazken,
Türk modernleşmesinde karşı gelinen en büyük engel hayat stiline karışılması olmuştur” dedi.
“ Neden bu kadar çizilmiş sınırlar içerisinde yaşadığımızı sorgulamalıyız”
Đstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. M. Ali Ağcanda 5 Nisan Cumartesi günkü
konuşmasında‘Küresel Siyaset: Temel Kavram ve Yaklaşımlar’ konusunu anlattı.
Ağcan,vatandaşlık kimliğimizin üzerimizde maddi bir etkisi olduğunu dile getirdiği
konuşmasında, vatandaşlığınnerede, nasıl yaşadığımızda büyük önemi olduğunu
söyledi.vatandaşlık kimliğimizin belirleyenin devlet olduğunu kaydeden Ağcan, devletin bu
imtiyazı 300 yıl önce aldığını aktardı.
Modern dönemde ulus olma varsayımının ön plana çıktığını hatırlatan Ağcan, sözlerine şöyle
devam etti;“Ulus olarak bizi birleştiren ve ayrıştıran nedir? Dünyada 200 devlet var. Her biri
ayrı olduğunu iddia ediyor. Nedir bu farklılıklar. Bazıları dünyaya mekanik anlamlar katarken
bazıları da metaforik öğelerle algılar. Bizim algılarımız daha çok metaforik algılardır.
Avrupa vatandaşlık, bireysellik ve öznellik kavramlarını ortaya koyarken, aslında diğer
ulusları hegemonyası altına almak istiyordu. Neden bu kadar çizilmiş sınırlar içerisinde
yaşadığımızı sorgulamalıyız.
Kullandığımız kavramların hangi siyasal, tarihsel, felsefik ve sosyolojik ortamın ürünü ve o
ürünün kastettiğimiz olay, olgu ve nesnenin ne kadar temsili olduğunu sorgulamamız
gerekiyor. Modern dünyayı besleyen kaynakların tartışılması gerekiyor.”
“Kavramlar üzerinden bir ayrışmaya gidiyorlar”
Akademinin ikinci haftasındaki son konuşmayı gerçekleştirenFatih Sultan Mehmet
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.M. Fatih Andı ise ‘Sanat Đnsan Toplum’ konularını
irdeledi. Andı, dil ve dil üzerinde yapılan bilinçli dezenformasyonlar üzerine
yoğunlaştırdığı konuşmasında dil tartışmasının 19. Yüzyıldan beri devam ettiğini belirtti.
Özellikle Türkçe’nin arındırılması konusunda oryantalistlerin çok fazla öneride bulunduğunu
ve eserler ortaya koyduklarını söyleyen Andı; “Bir milleti millet yapan alanlarda oryantalistler
çalışmalar yapıyor. Bazı hususları öne çıkarıp bazılarını da unutturarak sen busun diyor. Biz
de koca Đngiliz, Alman, Amerikalı v.s. bunu dedi diye hemen kabul ediyoruz. Bugün Türk
yazarları yeni yeni buna muhalif şeyler yazmaya başladı.
Oryantalistler Araplara gidip, Kur’an Arapçasının, Arapların asli Arapçasını bozduğunu
söylüyor. Arapların orijinal dilinin bedevilerin konuştuğu Arapça olduğunu söylüyor. Đran’a
gidip senin Farsçanı Arapların dini kavramları bozuyor diyor. Kavram ve terimler üzerinden
bir ayrışmaya gidiyorlar” şeklinde konuştu.

“Đstiklal köklerdedir”
Andı, dil vasıtasıyla düşünmediğimizi, dilin kendisi ile düşündüğümüzü belirterek, Noam
Chomsky’nin ‘Dil düşüncenin kendisidir’ sözüyle bu düşüncesini destekledi. Andı
konuşmasını şöyle sürdürdü; “Yok olan bir kavram düşüncesini oluşturmaz. Olmayın bir
şeyin kavramı da olmaz. Dil insana Allah tarafından verilmiş bir bağıştır. Đnanmanın niçini
nasılı olmaz. Ama bilginin niçini nasılı olur.”
“Gelenek bir medeniyeti oluşturur. Đstiklal göklerde değil, istiklal köklerdedir. Medeniyette
öyledir. Ne kadar geçmişe bakarsak, geleceğe de o kadar kök salarız.” Đfadelerini kullanan
Andı,“150 senedir bir hastalığa kapılmışsın batılı olacağım demişsin, Ancak batıcı olmuşsun.
Ben erkeğim o ise kadın, ben kadın olamam. Bir doğulunun batılı olması travesti kültürü
gibidir.
“Irkın medeniyeti olmaz”
Milliyetçilik modern bir ideolojidir. Bizim milliyetçiliğimiz döner dolaşır dile gelir. Bu
nedenle çokça lügat çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar ayrışmaya neden olmuştur. Bir
Alman, Đngiliz veya Đtalyan’da arınma çalışması göremezsiniz. Çünkü ırkın medeniyeti olmaz.
Batı kendi medeniyetinin kavrayıcı ve bütüncül olarak yorumlarken, Doğu, medeniyetini
bölerek itibarsızlaştırmış.
Türkçülük fikrini benimseyenler, Türkçülük dışı kavramları dilimize sokmaya çalışmıştır.
Bana ait şehir yapısını terk etmiştir. Mesela ben Kayseri’ye geldiğimde alışveriş mağazasına
değil, eski dili görmek isterim. Ünlü karakter ‘Şarlo’yu taklit yarışması yapılır. Karakteri
canlandıran Charlie Chaplien de bu yarışmaya katılı. Yarışma sonucunda Chaplien kendisini
canlandırdığı ‘Şarlo’ karakterinin taklit yarışmasında 9. olur. Đşte taklit bu kadar kötü bir şey”
dedi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6681.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Devlet Koruması Altındaki Çocukların Doğum
Günü Mutluluğu
Türk Polis Teşkilatı’nın 169. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Đl
Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan 27 çocuk için doğum günü etkinliği
düzenlendi.Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün...

09 Nisan 2014 Çarşamba 17:02

Türk Polis Teşkilatı’nın 169. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Đl
Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan 27 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi.
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün himayesinde daha önce rehabilitasyon merkezinde
kalan çocuklar için düzenlenen doğum günü etkinliği bu kez Çocuk Evlerinde kalan çocuklar
için Polisevi’nde gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 169. kuruluş yıl dönümü kapsamında Emniyet Müdürlüğü’nün ev
sahipliği yaptığı doğum günü etkinliğine Gül Düzgün başta olmak üzere, Đl Emniyet Müdürü
Mustafa Aydın’ın eşi Müesser Aydın, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Vali
Yardımcıları Mehmet Emin Avcı’nın eşi Şermin Avcı, Haluk Tunçsu’nun eşi Habibe Tunçsu,
Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık, Ali Candan’ın eşi Ümmü Candan ile ve polis müdürlerinin
eşleri de katılarak çocukları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Kayseri’deki 16 çocuk evinde devlet koruması altındaki 80 çocuktan yakın günlerde doğan 27
çocukla yakından ilgilenen Gül Düzgün, onlarla birlikte, özel olarak hazırlanan doğum günü
pastasını kesti.
Gül Düzgün, sevgi gösterileri arasında, “Sağlıklı, uzun bir ömür” dileğiyle çocuklara çeşitli
hediyeler verdi. Gönüllerince eğlenen çocuklar, kendilerine doğum günü kutlaması hazırlayan
Gül Düzgün ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Emniyet Teşkilatı’nın gülen yüzleri “Huzur Abla” ile “Güven Abi” de çocukları yalnız
bırakmayarak çocuklarla hem eğlendi hem de trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6682.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'den Türk
Polis Teşkilatı'nın 169. Kuruluş Yıl Dönümü
Mesajı
Ak Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Türk Polis Teşkilatı'nın 169. kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Dengiz, Polis Teşkilatı'nın 169 yıldır önemli bir görevi
üstlenerek iç güvenliğin, huzur ve asayişin...
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Ak Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz, Türk Polis Teşkilatı'nın 169. kuruluş yıl dönümü
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Dengiz, Polis Teşkilatı'nın 169 yıldır önemli bir görevi üstlenerek iç güvenliğin, huzur ve
asayişin güvencesi haline geldiğini belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın güçlü yapısının, uzmanlaşmış kadrosunun, her türlü teknik imkan ile
ülkenin dört bir yanında güven ve huzur ortamını sağladığını vurgulayan Dengiz, mesajında
şunlara yer verdi:
" Ülkeleri ayakta tutan, başta ekonomi olmak üzere her açıdan gelişmesini sağlayan husus
istikrardır. Huzur ve güvenin olmadığı, kamu düzeninin muhafaza edilemediği yerde istikrar
olmaz. Güvenlik güçlerimiz her türlü zor şartlar altında vatandaşlarımızın can ve mal
güvenliğini sağlamakta, suç unsurunu engellemek ve ortadan kaldırmak için önleyici tedbirler
almakta, faillerin bulunması için her türlü çalışmayı yapmakta, hukukun üstünlüğü için
mücadele etmektedir.
Kuruluşundan bu yana günün şartlarına göre kendini yenileyen Türk Polis Teşkilatı,
teknolojik gelişmeleri de bünyesine ekleyerek dünya ile yarışır hale gelmiştir. Emniyet
mensuplarının vatan, millet için yaptığı takdire şayan çalışmalar, herkese güven vermektedir.
Bir ülkenin güvenliği, vatandaşlarının huzur içerisinde yaşamını ikame ettirmesi, güvenlik
birimlerimizin başarılı, fedakarca çalışmaları ile sağlanabilmektedir. Delilden suçluya

ulaşılması sürecinde gerekli başarının gösterilmesi hem yargılama sürecine büyük kolaylık
sağlamış, hem de suçluların kısa sürede tespitine olanak vermiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle her yönüyle medarıiftiharımız olan Türk Polis Teşkilatı’nın 169.
kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6683.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Mimar Sinan Ağırnas'ta Anıldı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından organize
edilen Mimar Sinan'ı Anma Etkinliklerinin ikinci gününde Sinan'ın doğum yeri olan
Ağırnas'ta bir tören düzenlendi.Mimar Sinan Anma Etkinlikleri çerçevesinde...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından organize
edilen Mimar Sinan'ı Anma Etkinliklerinin ikinci gününde Sinan'ın doğum yeri olan
Ağırnas'ta bir tören düzenlendi.
Mimar Sinan Anma Etkinlikleri çerçevesinde Ağırnas'ta yapılan törene çok sayıda davetli
katıldı. Törende konuşan Kayseri Sinan Araştırmaları Komisyonu Başkanı ve Büyükşehir
Belediyesi Meclis Üyesi Serdar Altuntuğ, öncelikle komisyon hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Mimar Sinan araştırmalarını himayesine almasından sonra
Valilik önderliğinde bir komisyon oluşturulduğunu ifade eden Altuntuğ, Ağırnas ve Mimar
Sinan ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ve Ağırnas'ta 31 tescilli yapıdan 15'inin projelerini
tamamladıklarını söyledi. Altuntuğ, önümüzdeki yıl Kayseri'deki dört üniversitenin de
katılımıyla uluslararası bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk da, Mimar Sinan'ın dahi sanatkar
olduğunu belirterek dünyanın dört bir yanında eşsiz eserler bıraktığını dile getirdi. Sinan'ın
yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle anılarak farklı kültürlere tanıtılmasının
amaçlandığını ifade eden Savruk, dünyanın takdir ettiği birçok esere imza atan Mimar
Sinan'ın, şehircilikle de uğraştığını ve Đstanbul'un kaldırımlarının yapımı ile ilgili çalıştığını
söyledi. Mehmet Savruk, "Mimar Sinan'ın eserleri sadece Osmanlı mimarisinin değil, dünya
mimarisinin en önemli mirasları arasındadır" diye konuştu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 30 Mart'tan itibaren Ağırnas'ın
Melikgazi Belediyesi sınırları içine dahil olduğunu hatırlattı ve bundan sonraki süreçte
Ağırnas'a yakışır hizmetler yapacaklarını söyledi. Ağırnas'ı da içine alan Koramaz bölgesinin
önümüzdeki dönemde adeta restorasyon bölgesi olacağını vurgulayan Büyükkılıç,
konuşmasında Mimar Sinan'ın hayatı ve eserleri üzerinde de durdu. Sinan'ın Erciyes'ten
ilhamını alarak Süleymaniye, Selimiye gibi eserleri yapan bir deha olduğunu belirten
Memduh Büyükkılıç, Sinan'ın geride 365 eser bıraktığını kaydetti.

Törene katılan Vali Orhan Düzgün ise Mimar Sinan'ın dünyaca tanınan eserlerinin Mimarlık
Fakültelerinde okutulduğunu belirtti. Vali Orhan Düzgün, Sinan'a layık bir şekilde son
yıllarda başlayan güzel yapılaşmanın devam etmesi temennisinde bulundu.
Mimar Sinan'ı anma etkinliği konuşmaların ardından 'Çocuk Gözü ile Mimar Sinan' konulu
resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Yarışmada
Erbosan Ortaokulu'ndan Beyza Nur Yüksel birinci, aynı okuldan Ezgi Harputluoğlu ikinci,
Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu'ndan Sinem Tuval ise üçüncü oldu. Resim yarışmasındaki
resimler Ağırnas Kültür Merkezi'nde sergilendi. Törene katılanlar ayrıca Mimar Sinan'ın evini
gezdiler.
SERGĐ VE DEFĐLE
Öğleden sonra da Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde bir dizi etkinlik
düzenlendi. Önce Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarından
oluşan bir sergi açıldı, ardından da "Sinan Motifleri" defilesi gerçekleştirildi. Ayrıca Yrd.
Doç. Dr. Sencer Erkman tarafından "Osmanlı Mimarisinde Sinan Çağı" konulu bir konferans
verildi.
Öte yandan, Kayseri TED Koleji Konferans Salonun'da da 'Sinan'dan Bugüne Kültürel
Temsiliyet Ortamı Olarak Mimarlık: Mimarlıkta Kimlik Kavramının Sınırları' konulu bir
konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Celal Abdi Güzer katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6684.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Milletvekili Tamer'den Polis Teşkilatı'nın
Kuruluş Günü Mesajı
Ak Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Günü dolayısıyla bir
kutlama mesajı yayımladı.Tamer, mesajında, "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında
büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru...
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Günü dolayısıyla bir
kutlama mesajı yayımladı.
Tamer, mesajında, "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile
çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis
Teşkilatımızın 169. kuruluş yıl dönümü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum"
dedi.
Polislerin, Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal
güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları
adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirterek şu görüşlere
yer verdi:
"Özellikle son yıllarda teknolojik imkânlarını artıran, kendisini geliştiren ve hizmet kalitesini
iyice yükselten, gücünü halktan ve yasalardan alan polisimiz, görevini her zaman fedakârca
yapmış, milletimizin huzur ve güvenliği için gerektiğinde canını bile vermekten kaçınmamış
milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır. Bu itibarla emniyet teşkilatımızın tüm
mensupları millet olarak iftihar kaynaklarımız arasındadır.
168 yıldır bu doğrultuda görev yapan tüm polislerimizi minnet ve şükranla anarken, görevi
başında şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, halen görev yapan polislerimize de sağlık

ve mutluluklar diler, Türk Polis Teşkilatı’nın 169’uncu yıl dönümünü kutlar, saygılar
sunarım"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6685.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

'mazlum Coğrafyalar Ve Türkiye' Konferansı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Evrensel Adalet Kulübünün organize ettiği ''Mazlum Coğrafyalar
ve Türkiye'' isimli konferansta, gazeteci yazar Adem Özköse ile öğrenciler bir araya
geldi.Kayseri Barosu Başkanı Av. Fevzi Konaç ve Đlim Yayma Cemiyeti...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Evrensel Adalet Kulübünün organize ettiği ''Mazlum Coğrafyalar
ve Türkiye'' isimli konferansta, gazeteci yazar Adem Özköse ile öğrenciler bir araya geldi.
Kayseri Barosu Başkanı Av. Fevzi Konaç ve Đlim Yayma Cemiyeti Başkanı Oğuz Memiş'in
de katıldığı programda açılış konuşmasını Evrensel Adalet Kulübü Başkanı Taner Afşar yaptı.
Afşar konuşmasında; ''Türkiye'nin geçmişten beri barındırdığı değerlerinden dolayı mazlum
milletleri koruma, gözetme ve sahiplenme refleksiyle hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim,
bunun için bu bilincin üniversite gençliğinde oluşması için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz''
dedi.
Gazeteci-Yazar Adem Özköse ise konuşmasına mesleğinden dolayı daha önce ziyaret ettiği
Müslüman ülkelerdeki anılarını öğrencilere anlatarak başladı. Türkiye'nin hem siyasi hem
maddi hem de manevi açıdan bu ülkelere ağabeylik yaptığını ve oradaki halkların Osmanlı
Devletin'den dolayı Türklere inanılmaz saygı ve sevgi gösterdiğini Abdülhamit Han'ın
torunusunuz diye en iyi şekilde misafir edildiklerini ve mazlum coğrafyalara sahip çıkmamız
gerektiğini aktardı.
Daha sonra merak edilenleri de cevaplayan Özköse, programın sonunda, katkılarından dolayı
teşekkür plaketini Evrensel Adalet kulübü adına Kayseri Baro Başkanı Av. Fevzi Konaç'tan
aldı.
Konferans etkinliğinden sonra Ilahiyat Fakültesi öğrenci temsilciliği ile Evrensel Adalet
Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği eğitim ve yardım kermesini de ziyaret eden Özköse ve
beraberindekiler, kermesi gerçekleştirenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6686.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Mimarsinan'ı Anma Etkinlikleri
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Mimarsinan Kreasyonu Defilesi
sergilendi.Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen defileye, Đl
Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Büyükşehir Belediyesi Başkan...
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Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Mimarsinan Kreasyonu Defilesi
sergilendi.
Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen defileye, Đl Kültür ve
Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ,
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilede, Mimarsinan'ın yaşadığı döneme
ait, elbiseler sergilendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6687.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Erü Tıp Öğrencileri Cinsel Ayrımcılığa Karşı
Pembe Giydi
Toplumda, Homoseksüel ve Transseksüel'lere karşı tutulan tavır ve şiddete karşı dikkat
çekmek amacıyla ERÜ Tıp Fakültesi öğrencileri pembe kıyafetler giydi.Kanada'da bir
eşcinsel gencin, pembe tişört giydiği için dövülmesi üzerine...
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Toplumda, Homoseksüel ve Transseksüel'lere karşı tutulan tavır ve şiddete karşı dikkat
çekmek amacıyla ERÜ Tıp Fakültesi öğrencileri pembe kıyafetler giydi.
Kanada'da bir eşcinsel gencin, pembe tişört giydiği için dövülmesi üzerine her yıl Nisan
ayının ilk haftası, toplumun dayattığı cinsiyet algısına karşı çıkan insanlar pembe renk

giyiyor. Bu amaçla tüm dünyada Homofobi ve Transfobi'ye karşı 9 Nisan 'Pembe Günü'
aktiviteleri düzenleniyor. Bu kapsamda, TurkMSIC(Türk Tıp Öğrencileri Birliği) Erciyes
Yerel Birliği üyeleri, cinsel yönelimi farklı bireylerin toplumun diğer kesimleri gibi eşit
haklara sahip olması amacıyla toplandı. Toplumun her kesiminde Homoseksüel ve
Transseksüel insanların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten Üreme Sağlığı
ve HIV/AIDS Alt Komite Direktörü Rabia Saygın, "Toplum baskısı yüzünden psikolojik
sorunlar homoseksüellerde daha sık görülmekte. Homofobiden, ön yargı ve korkudan dolayı
homoseksüeller eşit sağlık hizmeti alamamakta.
Bizler de birer hekim adayları olarak, toplumun her kesiminin dil, din, ırk, cinsiyet ve cinsel
yönelim farkı gözetmeksizin eşit sağlık haklarına sahip olduğuna inandığımız için, pembe
giyerek bu harekete destek
verdik. Erciyes TurkMSIC Yerel Birliği ve tıp öğrencileri olarak cinsel yönelimi farklı
bireylere karşı tutulan bu tavırların bitmesini ve bir daha bu tür olumsuz olayların
yaşanmamasını istiyoruz" diye konuştu.
Toplumun cinsel ayrımcılık konusunda daha hassas ve duyarlı olması gerektiğini ifade eden
ERÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Merisa Sinem Arslan ise, "Toplum olarak cinsel ayrımcılıktan
vazgeçmeliyiz. Bizler de bugün burada toplanarak bu konuya dikkat çekmek istedik.
Amacımız her türlü şiddete karşı çıkıp farkındalık yaratmaktır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6688.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Ekici: “ismail Güneş’in Çenesi Sonradan
Kırıldı”
Kayseri’de bir üniversitede düzenlenen Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı'na katılan BBP Genel
Başkan Yardımcısı Av. Selami Ekici ve MYK üyesi Av. Kemal Yavuz, helikopter kazasında
hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu olayıyla ilgili olarak...
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Kayseri’de bir üniversitede düzenlenen Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı'na katılan BBP Genel
Başkan Yardımcısı Av. Selami Ekici ve MYK üyesi Av. Kemal Yavuz, helikopter kazasında
hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu olayıyla ilgili olarak şok iddialarda bulundu.
Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı'na, Furkan Yazıcıoğlu ile birlikte BBP Genel Başkan
Yardımcısı Av. Selami Ekici ve MYK üyesi Av. Kemal Yavuz konuşmacı olarak katıldı.
Konferansta ilk konuşan Av. Yavuz, dava dosyasında gizlilik kararının daha yeni
kaldırıldığının altını çizerek, “Kaza anından itibaren anormallikler başladı. Kazayı
öğrendikten sonra olay yerine gittik. Bütün terslikler başladı. Saat 17’ye 5 kala TĐB tarafından
koordinatlar gelmeye başladı. Ancak askeri arama kurtarma ekipleri başka bir yöne sevk
edildi” dedi. Kemal Yavuz, “Biz itiraz ettik ama bizim istediğimiz yöne doğru arama
yapılmadı” diyerek şu iddialarda bulundu:

“Olay yerinde başka bir askeri yetkiliye talimat veriliyor ve ‘Şahsı takip edin, eks oluncaya
kadar takip edin’ talimatı veriliyor. Bu kadar açık bir tertibatın içindeyiz. Kaza öncesinde
birden fazla sabotaj projesi ortaya konularak iş garantiye alınıyor. Đşin içinde karbonmonoksit
ve askeri uçaklar var. Keşke o askeri uçaklar başka bir ülkenin uçakları olsaydı da işin üzerine
daha rahat gidebilseydik. Bu işin sonunda herkes çıkabilir, belki daha üst seviyede biri de
çıkabilir. Helikopterin uçuş planı önceden bildiriliyor. Helikopter kalkmadan önce 6 F16
uçağı bölgeden geçiyor. Helikopter havalandıktan sonra F16’lar da kalkıyor. Yapılan
otopsilerde tüm yolcularda karbonmonoksit çıktı. Karbonmonoksitin 15 derecesinin
üzerindeki bir etkilenme insan iradesini ortadan kaldırabilecek bir oran. Bu karbonmonoksit
nasıl geldi? Bütün bunları araştırıyoruz. Olayın yaşandığı ilk hafta da bize bir istihbaratçıdan
ihbar geldi. Gazetecinin çantasına bir tablet konulmuş. Tableti uzaktan patlatmışlar ve
patlama sonrasında hava ile karışan madde karbonmonoksite neden olmuş. Birileri çok
komplike bir tarz ile Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatına kastettiler. Geleceği okuyanlar bu
günleri gördüler ve bu katliamı kurguladılar.”
MUHSĐN YAZICIOĞLU'NUN OĞLU DA KONUŞTU
Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ise, ilk defa bir daveti kabul ettiğini
belirterek, “Ben babamı 15 yaşında kaybettim. Babam ile yaşıma göre sohbet ederdik.
Bunlarla sınırlı anılarım var. Babamı vefatından sonra tanıdım. Onun gittiği yoldan gitmeye
çalışacağım. Benim için önce liderim, sonra babamdı. Her zaman onun arkasından koşmaya
çalıştık. Ben babamın ölümünü Türkiye’deki siyasi dizaynın başlangıcı olarak görüyorum. 48
saat bulunamayan helikopter sabotajı ile babam öldüyse, bizi çok sıkıntılı günler bekliyor diye
düşünüyorum” dedi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekici ise, kazanın meydana geldiği bölgedeki köylülerin
16’sının patlama sesi gibi bir şey duyduklarını söylediğini açıkladı. Ekici, “Edanur isminde
küçük bir çocuk helikopterin geçişini izlerken düştüğünü görüyor ve babasına söylüyor. Bu
bilgiler de jandarma ve 155’e aktarılıyor” diyerek şu iddialarda bulundu:
“O günkü yöneticiler bu olaya kaza dediler. BBP Genel Başkanlığı tarafından olaydan sonra
Almanya’dan 9 kişilik uzman kırım ekibi ayarlanıyor. Bu sırada Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından da kimyacı, yardımcı pilot ve stajyerden oluşan bir kırım ekibi
oluşturuluyor. BBP Genel Başkanlığı tarafından Almanya’dan getirilen ekip Başbakan’a
ulaşılarak zar zor çalışmalara başlanıyor. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kırım
ekibinin tehditleri sonrasında rapor hazırlamadan Türkiye’den ayrılıyorlar. Kaza sonrasında
gazeteci Đsmail Güneş’in çenesinin kırıldığı, helikopterin koltuğunu alarak kurtulmaya
çalışıldığı yönünde haberler yapıldı. Ben Đsmail Güneş’in otopsisini gördüm. Bacakları
kırılmıştı ve sadece deri tutuyordu bacaklarını. Bu durumda kayalık bir ortamda uzaklaşması
mümkün değil. Đsmail Güneş olaydan 2 veya 3 gün sonra bulunmuştu ve karlar altındaydı.
Koltuk ise karların üzerindeydi. Operasyona katılan er, koltuğun daha sonra konulduğunu
söyledi. Bu dosyada da kayıtlı. Eğer o gün Đsmail Güneş’in çene kırığı gündeme taşınsaydı
olayın suikast olduğu ortaya çıkardı. Çene kırığı olan bir insan konuşamaz. Đsmail Güneş’in
çenesi daha sonra kırıldı.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6689.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Agü Öğretim Üyeleri Roketsan'ı Ziyaret Etti
AGÜ Öğretim Üyeleri Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni (Roketsan) ziyaret etti.
Ziyarette Roketsan ve AGÜ arasında yapılacak işbirlikleri hakkında görüşmeler
yapıldı.Ziyarette, Roketsan yetkilileri ürünleri ve çalışma alanları...
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AGÜ Öğretim Üyeleri Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni (Roketsan) ziyaret etti.
Ziyarette Roketsan ve AGÜ arasında yapılacak işbirlikleri hakkında görüşmeler yapıldı.
Ziyarette, Roketsan yetkilileri ürünleri ve çalışma alanları hakkında AGÜ öğretim üyelerini
bilgilendirdi. AGÜ akademisyenleri içinde füze yakıt malzemelerinin bulunduğu patlayıcı
geliştirilen ve analiz edilen laboratuvarları, zihin geliştirme ve denemelerinin yapıldığı
ortamları gezdi.
Öğretim üyeleri çalışma alanları ve projeleri hakkında Roketsan yetkililerini bilgilendirerek
muhtemel işbirlikleri hakkında görüşmeler yaptı. Roketsan’da yapılan görüşmeye Roketsan
Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Aka ve Teknoloji Direktörleri, üniversitemizden ise Rektör
Yardımcılarından Prof. Dr. Đrfan Alan, Prof. Dr. Çetin Çetinkaya ve öğretim üyeleri katıldı.
Ziyaret sonrası AGÜ ile Roketsan arasında ortak araştırma ve proje potansiyeli, savunma
sanayiine araştırmacı yetiştirme programı gibi konularda ilişkilerin geliştirilmesi kararı alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6690.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Kayseri Smmm Odası Kurumlar Vergisi
Semineri Düzenledi
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının düzenlemiş olduğu “Kurumlar Vergisi
Semineri” Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.Seminere YMM. Yılmaz Sezer,
YMM. Abdullah Tolu, E.Hesap Uzamanı Ömer Pulat konuşmacı olarak...
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının düzenlemiş olduğu “Kurumlar Vergisi
Semineri” Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Seminere YMM. Yılmaz Sezer, YMM. Abdullah Tolu, E.Hesap Uzamanı Ömer Pulat
konuşmacı olarak katılırken, Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsoy, Yönetim Kurulu
üyeleri ve çok sayıda serbest muhasebeci mali müşavir de dinleyici olarak seminere iştirak
etti.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Suat Özsoy, Oda hizmet binası yapımı için,
Kocasinan Belediyesi mülkiyetinde, Kocasinan Uğurevler Mahallesi’nde bulunan 1479,56 m2
genişliğindeki parselin, satın alındığını söyledi. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası yönetiminin yeni hizmet binası sözünün yerine getirildiğini vurgulayan Özsoy, “4 Mart
2014 tarihinde Kocasinan Belediyesinde imza protokolünün gerçekleştirilmesinin ardından,
11 Mart 2014 Salı günü Kocasinan Tapu Müdürlüğü’nden yeni hizmet binası arsasının
tapusunu almış bulunmaktayız. En kısa zamanda bina temelini atmayı planlamaktayız. Başta
Yönetim Kurulumuz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Özsoy ayrıca mali müşavirler için Nisan ayının Kurumlar Vergisi beyannamesi düzenlenmesi
açısından önemli bir ay olduğunu ifade ederek, bilgilerin güncellenmesinin faydalı olacağını
belirtti. Özsoy sözlerine şöyle devam etti; “ Her hangi bir kurumun başarıya ulaşması için
öncelikle birlik ve beraberlik gereklidir. Başarı için ayrıca zarafet, ziyaret ve ziyafetten oluşan
3Z kuralını unutmamalıyız. Meslek mensupları olarak zarif, dış görünüşü düzgün ve nezaketli
olmalıyız. Đşimizin ve mesleğimizin gerektirdiği ziyaretleri ihmal etmemeliyiz. Oturduğumuz
yerden başarıya ulaşamayız. Son olarak ziyafet, birlikte paylaşmak temel kurallarımız
olmalıdır”.
Yeminli Mali Müşavir Yılmaz Sezer, Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu ve E. Hesap
Uzamanı Ömer Pulat ise kurumlar vergisinin konusu, mükellefiyet, mevzuat ve uygulamalar
hakkında birer sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6691.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Erü Rektörü Prof.dr Fahrettin Keleştemur'dan
Büyükkılıç'a Ziyaret
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur Rektör Yardımcıları Prof.Dr.
Hasan Yetim ve Prof. Dr, Murat Doğan, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Kudret Doğru
ile birlikte Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘a...
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur Rektör Yardımcıları Prof.Dr.
Hasan Yetim ve Prof. Dr, Murat Doğan, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Kudret Doğru
ile birlikte Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘a makamında nezaket
ziyaretinde bulunarak, yeniden Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiler.

Erciyes Üniversitesi yerleşim alanının Melikgazi Belediye sınırları içerisinde yer aldığını
hatırlatan Rektör Keleştemur, belediye hizmetlerinden son derece memnun olduklarını ve
özellikle yerleşim alanı içerisinde açılan yolların, üniversiteye yeni bir hareketlilik getirdiğini
gibi ulaşım kolaylığı ile bir kazanç sağladığını söyledi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikgazi Belediyesince
Üniversiteye Deprem Araştırma Merkezi’nin kazandırıldığını, yeni yollar açarak üniversiteye
ulaşımın hem kolaylaştırıldığını hem de güvenli hale getirildiğini hatırlatarak, yapılan
yatırımlardan dolayı teşekkür ettiklerini kaydetti.
Kayseri ilinde şu anda 4 üniversitenin var olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,
iki vakıf ve iki devlet üniversitesinin kurulması ile Kayseri’nin aynı zamanda bir üniversiteler
şehri, dolayısı ile çevre illerin de eğitim merkezi haline geldiğini kaydetti.
Üniversitelerin bir şehrin fiziki, sosyal, kültür, sportif ve bilimsel merkez olması açıdan
gelişimine büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle
üniversite yönetimin sivil toplum, mesleki örgütler ve özellikle yöre halkı ile bütünleşmesinin
o şehre büyük katkı sağladığnı söyledi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Halkının Erciyes Üniversitesi’ni sahiplendiğini,
Üniversite Yönetimlerinin de kurulduğu günden beri halkı ile bütünleştiğini ve sonuçta
Kayseri’nin kazandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6692.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Büyükşehir'den Şan Resitali
Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğretim
görevlilerinden Sena Özdemir'in şan resitali ile devam etti. Sena Özdemir'e piyanoda Nergiz
Eminova eşlik etti.Şehir Tiyatrosu'ndaki resitali çok...
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Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğretim
görevlilerinden Sena Özdemir'in şan resitali ile devam etti. Sena Özdemir'e piyanoda Nergiz
Eminova eşlik etti.Şehir Tiyatrosu'ndaki resitali çok sayıda vatandaş izledi. Sena Özdemir,
resitalde Mozart, Bach, Schuman gibi dünyaca ünlü besteciler ile Yalçın Tura, Erdal Tuğcular
gibi Türk bestecilerin eserlerini seslendirdi.
BU HAFTA TĐYATRO VE KONSER VAR
Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri arsında bu hafta tiyatro ve konser yer
alıyor.Bu kapsamda ilk olarak yarın (11 Nisan Cuma), Şehir Tiyatrosu'nda saat 20.00'de
"Maviydi Bisikletim" adlı oyun sahnelenecek.12 Nisan Cumartesi günü ise Büyükşehir
Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde Cengiz Özkan bir konser verecek. Ücretsiz izlenebilecek
olan konser saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6693.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Kayseri’de Şüpheli Ölüm
Kayseri’de yalnız yaşayan M.K. (44) evinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre
Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan bir apartmanın
bodrum katında yalnız yaşayan M.K.’dan haber alamayan komşularının...
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Kayseri’de yalnız yaşayan M.K. (44) evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Sokak’ta
bulunan bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan M.K.’dan haber alamayan
komşularının 112 ve 155 ekiplerine haber verdiği öğrenildi.
Olay Yeri Đnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra M.K.’nın cesedi Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, M.K.’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonrasında belirleneceğini
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6694.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik
Muhtarlarla Biraraya Geldi
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.Düzenlenen
toplantıda Kocasinan ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Çelik, burada
yaptığı konuşmasında, “Bizim kılcal damarlarımız sizlersiniz. Bundan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.
Düzenlenen toplantıda Kocasinan ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Başkan Mustafa
Çelik, burada yaptığı konuşmasında, “Bizim kılcal damarlarımız sizlersiniz. Bundan sonra
inşallah tüm mahallelere yapacağımız hizmetleri sizin yönlendirmenizle yapacağız. Sizin
talepleriniz bizi doğru yönlendirecek. Aynı zamanda yaptığımız hizmetlerin birer fahri

müfettişleri gibi çalışacaksınız. Đnşallah birlikte Kocasinan’ı çok daha farklı noktalara
getirmek için çalışacağız. Kocasinan’da seçim döneminde açıkladığımız birbirinden farklı
projeler var. Bu projelere hangi mahallelerden başlayacağız, hangi arsalardan hangi
parsellerden başlayacağız arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.
Başkan Çelik, “Bundan sonra gruplar halinde muhtarlarımızı yine belediyemizde misafir
edeceğiz ve sorunları yine bize aktarmalarını isteyeceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6695.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Polis Teşkilatının Kuruluşunun 169. Yıldönümü
Etkinlikleri
Kayseri'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 169. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakıldı.Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 169. yıldönümü
düzenlenen programlar ile kutlanıyor. Bu kapsamda,...
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Kayseri'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 169. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 169. yıldönümü düzenlenen programlar ile
kutlanıyor. Bu kapsamda, Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kayseri PMYO Müdürü
Fatih Đnanç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ve Đstiklal Marşı'nın okunmasının
ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6696.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Forum Kayseri'nin Muhteşem Hediyesi
Sahibini Cem Ceminay Đle Buluyor
Forum Kayseri’nin düzenlediği Mercedes CLA 200 AMG ödüllü araç kampanyasının talihlisi,
19 Nisan Cumartesi günü radyoların sevilen sesi Cem Ceminay’ın sunumuyla
belirlenecek.Talihli ziyaretçi hayallerinin otomobiline kavuşurken, Cem Ceminay...
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Forum Kayseri’nin düzenlediği Mercedes CLA 200 AMG ödüllü araç kampanyasının talihlisi,
19 Nisan Cumartesi günü radyoların sevilen sesi Cem Ceminay’ın sunumuyla belirlenecek.
Talihli ziyaretçi hayallerinin otomobiline kavuşurken, Cem Ceminay da Forum Kayseri
ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak.Kayseri ve çevre illerde yaşayanların alışveriş ve
eğlence merkezi Forum Kayseri’nin düzenlediği Mercedes CLA 200 AMG kampanyasında
mutlu sona çok az bir zaman kaldı.27 Aralık 2013 - 6 Nisan 2014 tarihleri arasında Forum
Kayseri’den 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin çekilişe hak kazandığı araç
kampanyası Kayseri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Kampanyanın talihlisi, 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da ünlü radyo programcısı Cem
Ceminay’ın sunumuyla gerçekleşecek çekiliş sonunda belirlenecek. Noter ve Milli Piyango
yetkilileri huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle Mercedes CLA 200 AMG otomobil
sahibini bulacak.Forum Kayseri, tüm ziyaretçilerini çekiliş heyecanı ve coşkuyu aynı anda
yaşamak için Cem Cemiany’ın sohbetiyle renklenecek çekilişe davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6697.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Đl Başkanı Mete Eke’nin Hayırlı Olsun
Ziyaretleri Sarıoğlan Đlçesi Đle Devam Etti
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 30 Mart Mahalli
Đdareler seçimlerinde kazanılan Đlçe Belediye Başkanlıklarına hayırlı olsun ziyaretleri
Sarıoğlan Đlçesi ile devam etti. Đl Başkanı Mete Eke,...
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Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 30 Mart Mahalli
Đdareler seçimlerinde kazanılan Đlçe Belediye Başkanlıklarına hayırlı olsun ziyaretleri
Sarıoğlan Đlçesi ile devam etti. Đl Başkanı Mete Eke, Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız’ı
makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 30 Mart Mahalli
Đdareler seçimlerinde Belediye Başkanlık Görevini kazanan Đlçe Belediye Başkanlarına
ziyaretlerine Sarıoğlan Đlçesi ile devam etti.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Milliyetçi Hareket Partisi Sarıoğlan Đlçe
Başkanı Đsmet Soydan tarafından karşılanan Đl Başkanı Mete Eke yaptığı açıklama da “seçim
çalışmalarında özverili gayretlerinizden dolayı partimizi Sarıoğlan Đlçemizde muzaffer
ettiğiniz için teşekkür ederim, cenabı Allah yapacağınız hizmetlerde Muaffak etsin, başarılar
dilerim” dedi.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ise yaptığı konuşma da “ Đl Teşkilatımızın
bizleri Başkan adaylığı vitrinine çıkarması ve verdiği sınırsız destek ile Sarıoğlan Belediye
Başkanlığını vatandaşın teveccühü ile kazandık, Belediyemizden birçok imkanın alınmasına
rağmen gerekli gayretleri gösterip, Sarıoğlan Đlçemizi en güzel yerlere getireceğiz, bundan
kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6698.html
Erişim Tarihi: 10.04.2014

Sende Bu Evlat Acısı…
Mehmet Faruk Ak Parti Đle 'Cemaat' Arasındaki Kavgayı Yorumladı...
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17 Aralık dost modern darbesinin ikinci ayağı olan 25 aralık tan bir gün sonra yazdığımız
“Hayat Küçük Parçalar Halinde Gelir” başlıklı yazıda o tarihten sonra olayların çorap söküğü
gibi peş peşe geleceğini ve malum cemaat yapılanmasının gerçek yüzünün halkımız
tarafından yavaş yavaş daha iyi anlaşılacağını yazmıştık. Öyle de oldu nitekim. Malum
yapılanmanın gerçek yüzü ortaya çıktıkça çözülmeler, pişmanlıklar ve günah çıkarmalar peş
peşe sökün etti. Fakat iş işten geçtiği için artık yapacak bir şey yok. Son pişmanlık fayda
etmiyor.
Bu günkü yazımızda da yine bir meseleden hareketle bir yazı kaleme aldık. Mesele Kimin ne
kadar zarar gördüğü meselesidir. Yoksa kimin yılan kimin oduncu olduğu meselesi değil bu
böyle biline.
Zamanın birinde, bir oduncu ormanda odun keserken çalı arasında bir yılana rastlamış.
Elindeki baltayı kaldırıp yılanın başını vurmak üzereyken bir an göz göze gelmiş. Yaradan’a
olan aşkı -yılan bile olsa- yaratılana yansımış ve yılana vurmaya kıyamamış. Yılanda
duygulanmış ve dile gelmiş. ''Ey insanoğlu, sen bana kıyamadın, bende sana iyilik edeceğim''
demiş. Bir kör kuyuya dalmış ve kaybolmuş. Biraz sonra ağzında bir altın lira ile dönmüş ve
''Bundan böyle ömür boyu sana her gün bir altın lira vereceğim!'' demiş. Oduncu altını

bozdurmuş ve evinde o gün şenlik olmuş. Ailesi dâhil hiç kimseye olanı biteni anlatmamış.
Herkes sadece oduncunun çok çalıştığı için durumunun düzeldiğini zannetmiş. Oduncu yıllar
boyu her gün o kör kuyunun başına gitmiş, yılan ile buluşmuş ve altınını almış. Birgün
oduncu ağır hastalanmış. Kuyunun başına gidemez olmuş. Birkaç gün geçince bolluğa alışmış
evinde darlık başlamış. Oduncu oğlunu yanına çağırmış ve yılanın sırrını anlatmış. ''Kör
kuyunun başına git ve oğlum olduğunu söyle; yılan sana altın verecek!'' demiş. Oğlu
inanmamış ama gitmiş. Yılan önce saklanmış, sonra ortaya çıkmış. Onun oduncunun oğlu
olduğuna iyice kanaat getirince de kuyuya inip bir altın getirmiş. Oğlan önce inanmadığı
hikâyenin gerçek olduğunu görünce hırsa kapılmış, ''Kim bilir daha ne kadar altın var
kuyunun içinde!'' diye düşünmüş. Hırsla yılanı öldürmek için bir hamle yapmış, ıskalamış
ama yılanın kuyruğunu koparmış. Yılan da can havliyle dönüp oğlanı sokmuş ve öldürmüş.
Akşam yaklaşıp da oğlu gelmeyince oduncu iyice endişelenmiş. Hasta yatağından sürünerek
bile olsa kalkmış. Kuyunun başına gitmiş ki oğlu cansız yatıyor. Yılanda o anda görünmüş;
kuyruğu yok ve kanlar içinde. Oduncu durumu anlamış ve çok üzülmüş. Canının parçası oğlu
yerde
cansız,
yıllardır
velinimeti
olan
yılanda
yaralı...
''Hatalı olan oğlum olmalı!'' demiş ve yılandan özür dilemiş. ''Tekrar dost olalım!''
demiş. Yılan ise acı acı gülümsemiş: ''Çok isterdim ama sende bu evlat acısı, bende de
bu kuyruk acısı varken biz artık dost olamayız!'' demiş.
Hükümetle cemaatin dostluğunun bittiği malum 17 Aralık dost modern darbesiyle
tescillenmişti. Cemaat kendisinden hiç beklenmedik bir biçimde ve hiç umulmadık bir
zamanda sobelendi ve hem devletin zirvesindekiler hem de milletin kendisine olan inanç ve
güvenini bir daha düzelmemek üzere sarstı. Hatta yerle bir etti de denilebilir.
Bu yeni ve alışılmadık durumu içine sindiremeyen bir kısım cemaat mensubu; akılları yeni mi
başlarına geldi, şimdimi anladılar, şimdiye kadar neredeydiler diye hala hükümet tarafını
suçlamaya çalışsalar da kendilerine dahi izah edemedikleri kaotik bir durumla karşı karşıya
idiler. Ve bu yeni durum yenilir yutulur cinsten bir şey değildi.
Başbakan seçim gezilerinde, miting meydanlarında sürekli hücum halinde ve kendine olan
güveniyle dimdik ayakta duruyor, bu güruhun dini bir cemaat olmadığını bilakis bir fesat
örgütü olduğunu, başlarındaki şahsın da bir âlim olmadığını, bir hain olduğunu haykırıyordu.
Başbakanın neredeyse tek başına karşılarına dikilip ülkeyi ve milleti kendilerine yem
etmeyeceğini söylediği malum güruha karşı insanlar üç tarafa ayrıldılar.
Bir tarafta koskoca başbakan, “elbet bir bildiği vardır, yoksa neden bu kadar sert olsun ve bir
kitleyi karşısına alsın” diye düşünüp başbakana hak verenler,diğer tarafta başbakanın yanlış
bilgilendirildiğini düşünüp söylenilenlere bir türlü inanmak istemeyenler. Üçüncü bir taraf
olarak da mevcut durumdan her iki tarafında yara alıp zarar göreceğini düşünüp üzülenler.
Fakat her ne olursa olsun olanda hayır vardır. Ya bütün bu olan bitenler milletin başına
gelebilecek daha büyük felaketlerin engellenmesi için bir fırsatsa? Ya başbakan gerçekten
haklıysa? Ya bu topluluk, özellikle Pensilvanya’daki hocaları, bir ihanet şebekesinin
içindeyse? Söylendiği gibi devletin gizli bilgilerini ortam dinlemeleriyle ve önemli mevkilere
yerleştirdikleri elemanları vasıtasıyla alıp Đsrail ve Amerika’daki yandaşlarına servis
ediyorlarsa! Ya!, Ya!, Ya!
Sonu gelmeyecek şüphe ve sorular. Hiç kimse bu soruların cevabını bulamadı. Seçim sath-ı
mailinde yapılan hararetli konuşmalar, saldırı ve savunmalardan sonra ortam biraz duruldu
gibi görünse de gerçekte durulmadı. Alttan alta devam ediyor. Bir yanda aldatıldığını ve
ihanete uğradığını düşünen hükümetve başbakan taraftarları. Diğer tarafta birkaç bakanın
yolsuzluk yaptığı iddialarının arkasına sığınıp hükümeti yıpratmaya ve öç almaya çalışan
malum zümre. Cemaat demeye dilim varmıyor. Çünkü dini bir cemaat olmaktan öte, siyaseti
ve seçimleri finanse eden bir tröst, milyarlarca dolara hükmeden bir şirket, eğitimden
bankacılığa kadar piyasanın gelir getiren birçok alanında faaliyet gösteren organik ve organize
bir yandaşlar topluluğu.

Tabandaki saf ve iyi niyetli bir kesimi istisna ederek konuşursak, tepedekilerin yani
hükmedenlerin dini bir cemaat olmadığı kesin. Çünkü ilişkileri, davranış biçimleri,
meşguliyetleri geleneksel dini cemaatlerin, zühd ve takva hareketi olan tarikatların veya
mezheplerin yapılarına ve teşkilatlanma biçimlerine hiç uymuyor. Karanlık bir yanlarının gizli
bağlantılarının olduğu şüphesi her zaman var. Başbakanın bu karanlık yanlarını bildiğini,
ilişkilerini ve sırlarını çözdüğünü düşünüp panikliyorlar. O kadar panik içinde hareket ettiler
ki seçimlerde gidip ‘CHP’ ve ‘BDP’ nin değirmenine su taşıdılar. Tarihi düşmanlık
birdenbire bitmiş gibi. CHP’nin, üstatları Sait Nursi’ye neler yaptığını unutmuş gibiler.
Utanmadan, sıkılmadan, Allah’tan korkmadan.
Sonuçta olan oldu. Seçim sonucu halkımız kime inanıp güvendiyse, seçimini ondan yana
yaptı. Haklı olunca güçlü de olunacağını gösterdi. Bazen ‘bir’in ‘üç’ den büyük olacağını
gösterdi. Bizde anladık ki bir tarafta kuyruk acısı diğer tarafta evlat acısı oldukça bu dostluk
asla ve asla eskisi gibi olmaz. Olmasın da zaten . Çünkü akıllı bir adam bir kere ısırıldığı
yerden bir daha ısırılmaz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6699.html
Erişim Tarihi: 11.04.2014

Başkan Çelik Belediye Çalışanları Đle Tanıştı
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptıkları hizmetin kalitesini daha da artırmak
için ekip ruhu içinde, nasıl daha iyi yapabilirim gayretiyle çalışacaklarını söyledi.Belediye
birim yöneticileriyle tanışarak birimler hakkında bilgi...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptıkları hizmetin kalitesini daha da artırmak
için ekip ruhu içinde, nasıl daha iyi yapabilirim gayretiyle çalışacaklarını söyledi.
Belediye birim yöneticileriyle tanışarak birimler hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Çelik,
"Đnşallah bundan sonra beraber çalışacağız. Yoğunluktan dolayı ancak bugün bir araya
gelebildik. Bundan sonra bu toplantıları sürekli hale getireceğiz. Ben belediyeye tam hakim
olana, anlayana kadar sık sık bu toplantılara devam edeceğiz" dedi.
Başkan Çelik şöyle devam etti, "Bugün sadece şöyle bir tanışma olsun. Kim hangi bölümün
başında, neler yapıyor, elemanları, kadrosu, elindeki bütçesi nedir? Onları bilmek, çalışma
arkadaşlarımı daha yakından tanımak istiyorum. Daha sonra teker teker ayrıntılı biçimde
zaten görüşeceğiz. Kocasinan Belediyesi yetenekli bir kadroya sahip. Arkadaşlarımın
özelliklerini, yeteneklerini bilmek benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Mesela, nereden
mezunsunuz, medeni durumunuz, çocuklarınızı anlatırsanız memnun olurum."
Ardından birimlerin yöneticileri tek tek kendini ve görev yaptığı bölümü tanıttı. Tanışma
sonrası Başkan Mustafa Çelik, "Önümüzdeki günlerde aciliyet durumuna göre ilgili birimleri
çağıracağız. Daha detaylı bilgi isteyeceğiz. Onun için birim yöneticisi arkadaşlarım geçmişe
ait yaptığı işler nelerse onları hazırlasın, çağırdığımızda o bilgileri de alalım. Sizin ve

birimlerinizin en verimli şekilde çalışabilmeniz, performansınızı daha da artırmanız için
ihtiyacınız nedir, hangi donanımlar olursa işinizi daha iyi yaparsınız? Bunların tamamını
çıkartın, hazırlıklı olun ki ben onları öğreneyim" şeklinde sözlerini tamamladı.
Başkan Çelik daha sonra personel yemekhanesinde çalışanlarla birlikte yemek yedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6700.html
Erişim Tarihi: 11.04.2014

Başkan Ekici Ak Parti Đlçe Teşkilatına Teşekkür
Etti
Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici, 30 Mart Yerel Seçimleri'nde gece gündüz
demeden çalışmalara katılan AK Parti Hacılar Đlçe teşkilatına düzenlenen programla teşekkür
etti.30 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yüzde 61 oranıyla...
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Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici, 30 Mart Yerel Seçimleri'nde gece gündüz
demeden çalışmalara katılan AK Parti Hacılar Đlçe teşkilatına düzenlenen programla teşekkür
etti.
30 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yüzde 61 oranıyla Hacılar Belediye Başkanlığına seçilen
Dr. Doğan Ekici, AK Parti ilçe teşkilatına yemekli toplantı ile teşekkür etti. Hacılar
Belediyesi Keklik Tepesi Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa, Hacılar Belediye
Başkanı Dr. Doğan Ekici, Hacılar Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan, AK Parti Đlçe
Başkanı Hüdai Barut, Belediye Meclis üyeleri, Đlçe Kadın Kolları ve Đlçe Gençlik Kolları
üyeleri katıldı.
Programda bir konuşma yapan AK Parti Đlçe Başkanı Hüdai Barut, başta Hacılar Belediye
Başkanı Dr. Doğan Ekici ve tüm ilçe teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Barut,
"Bizler başkanımızı seviyoruz. Genel itibariyle edindiğimiz intiba sonuçtan memnunlar.
Doğan başkanımız sempatik, sevecen, Hacılar içinde tuttuğunu koparacak bir arkadaşımız ve
bizlerde ona inanıyoruz. Başkanımızın parti büyüklerimizle olan iyi diyalogları Hacılarımız
için büyük bir kazanç olacak yansıyacaktır. Çalışmalarımıza değdi çokta iyi bir sonuç aldık.
Başarı çalışmayla oluyor, çalışma olmadan başarı olmuyor." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6701.html
Erişim Tarihi: 11.04.2014

Yeni Büyükşehir Meclisi Toplanıyor
Büyükşehir Belediye Meclisi 30 Mart Yerel Seçimlerinden sonraki ilk toplantısını 14 Nisan
Pazartesi günü yapacak. Toplantıda meclis başkanlık divanı ve çeşitli komisyonlara üye
seçimleri de yapılacak.Belediye Meclis Salonu'nda saat 16.00'da...
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Büyükşehir Belediye Meclisi 30 Mart Yerel Seçimlerinden sonraki ilk toplantısını 14 Nisan
Pazartesi günü yapacak. Toplantıda meclis başkanlık divanı ve çeşitli komisyonlara üye
seçimleri de yapılacak.
Belediye Meclis Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak olan toplantıya 30 Mart Yerel
Seçimlerinden sonra uygulamaya giren Büyükşehir Belediyeleri yasası gereği 16 ilçe
belediyesinden temsilciler de katılacak.
39 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında ilk olarak iki yıl süreyle görev yapmak
üzere meclis başkanlık divanı oluşturulacak. Bunların yanı sıra birinci ve ikinci başkan
vekillikleri ile katip üyeliklerin de belirleneceği meclis toplantısında ayrıca encümen ve
komisyon üyeleri için seçim yapılacak.
Tarihi Kentler Birliği'ne üye seçiminin de gerçekleştirileceği meclis toplantısında ayrıca
Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılı faaliyet raporu da ele alınacak.
Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan tüm ilçelere
bağlı mahallelerdeki mezarlıklarla ilgili görev ve yetkilerin ilçe belediyelerine devredilmesi
talebini de görüşerek karara bağlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6702.html
Erişim Tarihi: 11.04.2014

Mhp Đl Başkanı Mete Eke, Pınarbaşı Belediye
Başkanı Dursun Ataş'ı Ziyaret Etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu üyeleri, 30 Mahalli
Đdareler Seçimlerinde Başkanlık görevini kazanan Đlçe Belediye Başkanlarına hayırlı olsun
ziyaretlerine Özvatan ve Sarıoğlan Đlçesinin ardından...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu üyeleri, 30 Mahalli
Đdareler Seçimlerinde Başkanlık görevini kazanan Đlçe Belediye Başkanlarına hayırlı olsun

ziyaretlerine Özvatan ve Sarıoğlan Đlçesinin ardından Pınarbaşı ile devam etti. Đl Başkanı Eke,
Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.
MHP Đl Başkanı Mete Eke ve Yönetim Kurulu üyeleri, 30 Mahalli Đdareler Seçimlerinde
Başkanlık görevini ikinci kez kazanan Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş’ı makamında
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Đl Başkanı Eke, ''Uzun ve özverili bir çalışmanın neticesinde
Pınarbaşı Đlçesinin değerli halkı, sizlerin yaptığı hizmetten memnun ki tekrar sizleri başkanlık
görevine layık gördü, Kayseri Đl Teşkilatı olarak sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi
isterim” dedi.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ise ''Pınarbaşı ilçemizde 5 yılı tamamladık, halkımız
büyük teveccüh ile yeniden başkanlık görevine getirdi. Đnşallah ilk beş yılda olduğu gibi
ikinci beş yılda da hizmetlerimizi yüz akıyla tamamlarız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6703.html
Erişim Tarihi: 11.04.2014

Kayseri’de Şüpheli Ölüm
Kayseri’deki Ali Dağı'nda bir kişinin cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Talas
ilçesinde bulunan Ali Dağı’nda şüpheli ölüm ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti.
Burada erkek cesediyle karşılaşan ekipler, yaptıkları...
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Kayseri’deki Ali Dağı'nda bir kişinin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’nda şüpheli ölüm ihbarı
alan polis ekipleri olay yerine gitti. Burada erkek cesediyle karşılaşan ekipler, yaptıkları
incelemenin ardından cesedin H.E.’ye (53) ait olduğunu belirledi.
H.E.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken,
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6704.html
Erişim Tarihi: 11.04.2014

Hizmet-iş Sendikasından Başkanlara
Ziyaret
Hak-Đş Konfederasyonu Kayseri Đl Temsilciliği ve Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Halil Özdemir, Hacılar ve Đncesu Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevlerinde başarılar
diledi.Ziyarete Hak-iş Konfederasyonu Kayseri Đl Temsilcisi...
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Hak-Đş Konfederasyonu Kayseri Đl Temsilciliği ve Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Halil Özdemir, Hacılar ve Đncesu Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevlerinde başarılar
diledi.
Ziyarete Hak-iş Konfederasyonu Kayseri Đl Temsilcisi ve Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Halil Özdemir'in yanı sıra, Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Sekreteri Serhat Çelik
ve belediye temsilcileri katıldı. Başkan Özdemir, Đlk olarak Hacılar Belediye Başkanı Dr.
Doğan Ekici’yi ve ardından Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’u makamlarında
ziyaret ettikten sonra görüş alışverişinde bulundu.
Hacılar Belediye Başkanı Dr. Doğan Ekici de gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar
hakkında bilgiler verdi.
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ise yapılan seçimlerin çetin şartlarda geçtiğini
söyleyerek çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6705.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Kayseri’de Zincirleme Trafik Kazası: 24 Yaralı
Kayseri-Ankara karayolunda TIR, midibüs ve bir minibüsün karıştığı trafik kazasında, ilk
belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunda
kontrolden çıkan TIR, önünde seyreden işçi servisine çarptı....
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Kayseri-Ankara karayolunda TIR, midibüs ve bir minibüsün karıştığı trafik kazasında, ilk
belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunda kontrolden çıkan TIR, önünde seyreden işçi
servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs de önünde bulunan minibüse çarptı ve yan yattı.
Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen
ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza naza nedeniyle Kayseri-Ankara karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Yaralıların
kaldırılması ve TIR’ın yoldan çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6706.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Kayseri-Ankara Karayolunda Meydana Gelen
Zincirleme Trafik Kazasında çok Sayıda Yaralı
Olduğu Belirtildi. Bölgeye çok Sayıda Ambulans
Sevk Edildi
IHAAW084100-ASA/11-04-2014 - Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen zincirleme
trafik kazasında çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
11.04.2014 08:41:00 TSINNNN
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- Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda yaralı
olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6707.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Đl Milli Eğitim Müdürü Talas’ta Görev Yapan
Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Talas’ta görev yapan okul müdürleriyle Tekden
Kolejinde değerlendirme toplantısı yaptı.Toplantıya Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali
Erdoğan, Talas Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker...
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Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Talas’ta görev yapan okul müdürleriyle Tekden
Kolejinde değerlendirme toplantısı yaptı.Toplantıya Đl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali
Erdoğan, Talas Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker ve okul müdürleri katıldı.Toplantıda
konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Kurum olarak bir bütünüz, en alt
kademesinden, en üst kademesine varıncaya kadar biz, bir aileyiz. Onun için samimiyet
önemli, günümüzde akademik bilgiye ulaşmak çok zor değil, sosyalleşmek önemli! Bundan
dolayı sosyal hayatı yaşatmak biz eğitimcilerin vazgeçilmezlerinden birisi olmalı. Zaman,
zemin, süreç insanı bir yerlere getiriyor. Birbirimize değer vermeliyiz, iş yerindeki huzur,
kişisel bazda da insanları ve aileleri etkiler. Hepimiz bu ülkenin değerleriyiz, insanlara
ötekileştirmeden değer vermeliyiz, ülkemizin hizmete ihtiyacı var, ondan dolayı en iyisini
yapmak zorundayız” dedi.Toplantının sonunda Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz okul
müdürlerinden uygulamaya koydukları projeler hakkında bilgi aldı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6708.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Mesleki
Kuruluşlardan Büyükkılıç'a Ziyaret
30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli Đdareler Seçimleri sonrası büyük bir oran ile yeniden
Melikgazi Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç‘a Sivil Toplum Örgütleri, Mesleki
Kuruluşlar, Oda, Dernek ve Sendikaların kısacısı SĐVĐL...
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30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli Đdareler Seçimleri sonrası büyük bir oran ile yeniden
Melikgazi Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç‘a Sivil Toplum Örgütleri, Mesleki
Kuruluşlar, Oda, Dernek ve Sendikaların kısacısı SĐVĐL TOPLUM örgütlerin tebrik ve başarı
dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor.
Kayseri Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri
Ahmet Gödek Merdan ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, Đller Bankası Müdürü
Sönmez Ata, Muradiye Vakfı Başkanı Osman Bayrak ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti
Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu ve Yönetim kurulu Üyeleri Başkan
Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, yeniden seçilmesinden dolayı hem tebrik edip, hem de başarı
dileklerinde bulundular.
Ziyaret eden Mesleki Kurum ile STK’ların birleştikleri ortak nokta, 2009-2014 yılları
arasında yapılan çalışmaların halk tarafından beğenilerek ve takdir edilerek sandığa yansıması
görüşü oldu.
Başkan Memduh Büyükkılıç özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu tür ziyaretlerinin
çalışmalarına şevk ve heyecan kattığını belirterek “ Başarımızın sırlarından biri de, yaptığımız
hizmetlerin tür ve içeriğine göre ilgili mesleki oda, dernek ve sivil toplum kuruluşun görüşünü
almak, hatta beraber çalışmaktır. Dayanışma, paylaşım ve fikir alış verişi hem işin aslına ve
amacına uygun olarak gerçekleştirilmesine hem de etkin ve verimli olmasına neden
olmaktadır “ dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, yerel seçimler sonrası hem sorumluluklarının daha fazla
arttığını hem de iş hacim ve alan olarak büyüdüklerini ifade ederek, yapmış oldukları bu
ziyaretlerinden dolayı sivil toplum örgüt temsilcilerine çok teşekkür ettiğini, bundan önce
olduğu gibi yine birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda
çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6709.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Agü Kampüsünde Yeşillendirme Çalışmaları
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’nin 2’nci devlet üniversitesi olan Abdullah Gül
Üniversitesi’nde bugüne kadar 30 bin fidan dikiminin gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl
dikilecek 20 bin fidan ile sayının 50 bine ulaştırılacağını...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’nin 2’nci devlet üniversitesi olan Abdullah Gül
Üniversitesi’nde bugüne kadar 30 bin fidan dikiminin gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl
dikilecek 20 bin fidan ile sayının 50 bine ulaştırılacağını açıkladı.
Vali Düzgün, Abdullah Gül (AGÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu ve
Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara ile birlikte üniversitenin Mimar Sinan Kampüsü’nde
incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden fakülte binaları hakkında da bilgiler alan Vali Düzgün, ağaçlandırma
sahasını da gezerek çalışmaları yerinde gördü. Vali Düzgün, incelemenin ardından yaptığı
kısa değerlendirmede, kampüsteki 117 hektarlık alanda yapılan çalışmalarda bugüne kadar 19
farklı türden 30 bin fidanın dikiminin gerçekleştirildiğini, fidanların yüzde 80’nin üzerinde
tuttuğunu, kuruyan fidanların ise yenileri ile değiştirildiğini söyledi.
Dikimi yapılan ladin, çam, akasya, dişbudak, çınar, akçaağaç ve kestane türü fidanların sadece
üniversiteye değil şehre de bir güzellik ve zenginlik katacağını ifade eden Vali Düzgün,
ağaçlandırma çalışmalarına bu yıl da devam edilerek AGÜ sahası içinde dikilen fidan
sayısının 50 bine çıkarılacağını belirtti.
Kampüs alanının vaziyet planında bulunan 3 ara yol üzerinde de ıhlamur, çınar ve dişbudak
fidanlarının dikiminin yapıldığını dile getiren Vali Düzgün, bakımları düzenli bir şekilde
yapılan fidanların gelişimiyle birlikte önümüzdeki yıllarda bölgenin tamamen yeşil bir
kimliğe bürüneceğini sözlerine ekledi.
Vali Düzgün, incelemenin ardından kampüs alanına kendisi de fidan dikerek bu yıl ki dikim
çalışmalarını başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6711.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Başkan Palancıoğlu'na Büyük Đlgi
Talas'ta kısa bir süre önce göreve başlayan belediye başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na,
kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun ziyaretleri devam
ediyor.Başkan Palancıoğlu, mesaisinin ilk haftasında tebrik ve hayırlı...
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Talas'ta kısa bir süre önce göreve başlayan belediye başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na,
kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun ziyaretleri devam ediyor.
Başkan Palancıoğlu, mesaisinin ilk haftasında tebrik ve hayırlı olsun ziyaretleriyle karşılandı.
Başkan Palancıoğlu'nun ilk ziyaretçileri Melikgazi Kaymakamı ve daire amirleriydi.
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Başkan Palancıoğlu"nu tebrik ederek görevinde
başarılar diledi. Vatandaşların yerel yönetimlerle sürekli diyalog halinde olduğunu belirten
Kaymakam Yırık, "Sizin gibi donanımlı, genç ve çalışkan birisinin bu görevi layıkıyla yerine
getireceğine inanıyoruz" diye konuştu. Başkan Palancıoğlu ise yapılacak çok işlerinin
bulunduğunu ifade ederek, "Kamu kurumlarıyla ortaklaşa projeler hazırlayarak hayata
geçirmeyi planlıyoruz. Tüm müdürlüklerle ortak projeler üreteceğiz" ifadesini kullandı.
Başkan Palancıoğlu'nun bir sonraki konukları Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Dursun Mat ve Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak, üyeler Nurettin
Okandan ve Halit Gazezoğlu ile genel sekreter Veli Demirci oldu. Melikşah heyeti, Başkan
Palancıoğlu'na yeni görevlerinde başarılar diledi.
Başkan Palancıoğlu daha sonra Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile görüştü. Aydın, Başkan
Palancıoğlu'na yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileğinde bulundu.

Başkan Palancıoğlu'nun son konukları ise Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Muhammed
Katmer ve Müdür Yardımcısı Yılmaz Tohumoğlu'ydu. Başkan Palancıoğlu'na yeni görevinde
başarılar dileyen Katmer, kendisine Selçuklu motifli çini hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6712.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Ekonomi, Ara Mal Üretimiyle Kalkınacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kayseri Đl Müdürü Kamil Akçadırcı, üretimde önemli bir yere
sahip olan 'Ara Malı'nın büyük oranda yurt dışından ithal edildiğini ve ülkemiz ekonomisinin
geleceği açısından en büyük tehlikenin ara mal ithalatındaki...
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kayseri Đl Müdürü Kamil Akçadırcı, üretimde önemli bir yere
sahip olan 'Ara Malı'nın büyük oranda yurt dışından ithal edildiğini ve ülkemiz ekonomisinin
geleceği açısından en büyük tehlikenin ara mal ithalatındaki artış olduğunu belirterek,
Kayseri'de ara malı üretimiyle ilgili olarak Đl Müdürlüğümüzün hazırladığı projenin başarılı
olması durumunda diğer illerimiz için de örnek bir çalışma olacaktır'' dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''Sektörlerde Ara Malı
Đthalatının Azaltılmasına Yönelik Araştırma Projesi''nin kapanış toplantısı, yapıldı.
Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürü Kamil Akçadırcı, Melikşah Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Abdulhakim Coşkun, sektör temsilcileri, sanayiciler ve bilim adamları katıldı. Toplantıda
konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Đl Müdürü Kamil Akçadırcı, üretim ve ihracattaki artışın,
aynı zamanda ithalat hacminin de artmasını beraberinde getirdiğini bildirdi. Akçadırcı,
''Üretim ve ihracatın ithalata bağımlılığı yapısal bir nitelik kazanmış ve ihracatın ithalatı
karşılayamaması, cari açığın artışına sebebiyet vermiştir. Toplam ithalat içerisindeki en büyük
payı, ara malları oluşturmaktadır. Ara malı, üretim mallarının tüketim malına dönüştürülürken
aldığı yeni biçim olarak nitelendirilmekte, ithalatımızın da çok önemli bir bölümünü ara
malları oluşturmaktadır'' ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, ''Ülkemizin 2011 yılı toplam ithalatı 241 milyar dolar, ara malı ithalatı ise
toplam ithalatın yüzde 72'sini oluşturmaktadır'' diyen Akçadırcı, şunları kaydetti:
''2011 yılında Türkiye'de 100 dolarlık imalat yapmak için 43 dolarlık ara malı ithal edilmiştir.
Ara malı ithalatı, 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,7 oranında artış göstererek 173
milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve toplam ithalat artışında daha yüksek bir artış oranına
sahip olmuştur. 2012 yılında 175 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen ara malı ithalatının
toplam ithalat içerisindeki oranı yüzde 74'tür. 2011 yılında toplam ihracatın 135 milyar dolar,
2012 yılında ise 152,5 milyar dolar olduğu değerlendirildiğinde, ülkemizdeki toplam
ihracatın, ara malı ithalatını karşılayamaz hale geldiği görülmektedir. Sanayicilerimizin ve
ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının birinci gündem maddesi, ara malı ithalatının azaltılması ve
üretimi olmalıdır. Ülkemiz ekonomisinin geleceği açısından en büyük tehlike, ara malı

ithalatındaki artıştır. Bir sayın Bakanımızın ifadeleriyle, 2023 yılında dünyanın en büyük 10
ekonomisinden birisi olmayı hedefleyen Türkiye, 500 milyar dolar ihracat yaparken, 1 trilyon
dolar ithalat yaparsa, yine cari açık tehlikesiyle karşılaşacaktır.''
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerçekleştirilen ara malı ithalatı çalışmasında, ara
malı olarak belirlenmiş 3 bin 135 ürün arasından en çok ithal edilen 150 kalem malın
incelemeye alındığını bildiren Akçadırcı, ''Bunun parasal değeri, 127 milyar 305 milyon
dolardır. Đlimizde ara malı üretiminin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla ilk 150 kalem
ithal ara malına yönelik olarak özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan ve
kapasite artırımına gidebilecek, ara mal üretme kapasitesine sahip ya da üretim yapmak
isteyen sanayi işletmelerinin belirlenerek, üniversitelerin ilgili akademisyenleriyle bir araya
getirilmesi, iki kesim arasında ara yüz oluşturularak konunun takip edilmesi, kamu-sanayiüniversite işbirliklerinin sahaya yansıtılarak ara malı üretim odaklı SANTEZ, TÜBĐTAK ve
benzeri projelerin oluşturulması, ilimize ait ara mal üretim profilinin çıkarılması amacıyla
bugün kapanış toplantısını gerçekleştirdiğimiz Sektörlerde Ara Mal Đthalatının Azaltılması
Projesi, Đl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır. Đlgililerince, bu projenin alanında bir ilk
olduğu ve arzu edilen sonucun alınması durumunda diğer illerimiz için de örnek bir çalışma
olabileceği ifade edilmektedir'' diye konuştu.
Toplantıda konuşan Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun da
, ülkemizin geleceği açısından son derece önemli böyle bir çalışmaya destek verdikleri için
çok mutlu olduklarını, bundan sonra da üzerlerine düşecek ter türlü görevi yerine getirmeye
hazır olduklarını kaydetti.
Toplantıda daha sonra projenin gerçekleşmesine katkıda bulunandala plaket takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6713.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Halkı
Đle Beraber Hisarcık Meydan Düzenlemesi
Erciyes’e Yakışır Oldu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Meydan Camisi’nde Cuma
namazı sonrası mahalle halkı ve esnaf ile sohbet ederek, belediye çalışmalarını değerlendirdi.
Vatandaşların doğalgazın Hisarcık Bölgesine getirilmesini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Meydan Camisi’nde Cuma
namazı sonrası mahalle halkı ve esnaf ile sohbet ederek, belediye çalışmalarını değerlendirdi.
Vatandaşların doğalgazın Hisarcık Bölgesine getirilmesini isteğine de “Doğalgaz’da son
aşamaya gelindi. Yakın zamanda Hisarcık doğalgazla tanışacak. Şu anda Doğal gaz boruları
döşenmek üzere yol kenarlarına diziliyor” dedi.

Hisarcık halkının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye
çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına ve esnaflara memnuniyetlerini sorarak, bağ ve
sayfiye alanlarının yoğunluklu olduğu, Erciyes’in giriş kapısı konumundaki Hisarcık’ta
Meydan düzenlemesi çalışmasının Erciyes’e yakışır bir konuma geldiği söyledi.
Yollarının tamamının asfaltlandığını, çevre düzenlemelerinin yapıldığını ve sulama suyu
projesi ile 300.000 m2.alanın suya kavuştuğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç,
Hisarcık’ın gönül dostu insanların yoğun bulunduğu, havası, doğası, suyu, bağ ve sayfiye
alanları ile ilçemizin en güzel bölgelerinden birisi olduğunu kaydetti.
Mahalle de bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç,
Hisarcık halkının göstermiş olduğu ilgi ve desteğe teşekkür ettiğini ve en iyi hizmeti
verebilmek için çalıştıklarını sözlerinin sonuna ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6714.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

'ipeksi Dokunuş Đle Sokaktan Madalya
Kazanan Eller' Projesi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile Đpek Mobilya tarafından organize edilen 'Đpeksi Dokunuş ve
Sokaktan Madalya Kazanan Eller' Projesi kapsamında, çocuklara yönelik başlatılan çalışma
sonucu bin 30 öğrenciye spor eğitimi verilmeye başlandı.Kayseri...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile Đpek Mobilya tarafından organize edilen 'Đpeksi Dokunuş ve
Sokaktan Madalya Kazanan Eller' Projesi kapsamında, çocuklara yönelik başlatılan çalışma
sonucu bin 30 öğrenciye spor eğitimi verilmeye başlandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada, Đpeksi Dokunuş ve Sokaktan Madalya Kazanan Eller Projesi
kapsamında,Kayseri'de bin 30 öğrenciye spor eğitiminin verilmeye başlandığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kayseri son yıllarda gerçekleştirdiği sanayi atılımıyla
birlikte, kendilerine bir iş alanı bulmak isteyen vatandaşlarımızca yoğun bir göçe maruz
kalmakla beraber nüfusu yıllık yüzde 15.9 oranında katlanarak büyümektedir. Büyük
şehirlerde özellikle çocuk ve genç nüfusunun önemli bir kısmı madde bağımlılığı gibi önemli
olaylarda karşımıza çıkmaktadır. Bu olaylara bağlı olarak silahlı ve bıçaklı olaylarda da artış
olduğu gözlemlenmektedir.Ülke genelindeki suç istatistiklerine bakıldığında sistemde kayıtlı
suçların yaklaşık yüzde 40'ının failinin çocuklardan oluştuğunu görmekteyiz. Bu noktada
yapılması gereken en önemli ve öncelikli işin, "Suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenen çocuk
vardır" düşüncesinin yanında çocukların neden ve hangi sebeplerle kanunla ihtilafa
düştüklerini anlayabilmek olduğunu bilmemiz gerekir. Mağdur ve suça sürüklenen çocukların
çok yönlü organizasyonlarla sosyal hayata hazırlandıkları, bu tür proje ve faaliyetlerin
çocukları ve gençleri kazanmada önemli bir rol üstlendiği unutulmamalıdır. Kayseri Emniyet
Müdürlüğü tarafından üretilmekte olan güvenlik hizmetleri kapsamında son dönemlerde
geliştirilen proaktif temelli projelerle başta, suça itilen ve istismara uğrayan çocuklar ve

gençlerimiz hedef alınarak, son derece başarılı çalışmalarla önemli sonuçlara ulaşılmış ve
halen faaliyetlere bu doğrultuda devam edilmektedir. Projeler içerisinde, standartları gereği
çok farklı bir konuma oturtulacak olan projemizle güçlerini birleştiren Kayseri Emniyet
Müdürlüğü ile Đpek Mobilya AŞ. öncülüğünde paydaş kurum ve kuruluşların da etkin
katılımlarıyla, olumsuz koşullardan uzak tutularak, refleks, güçlü fizik, kabiliyet ve dengeli
gelişmeye yardımcı olan taekwondo sporu ve diğer spor branşlarıyla tanışma fırsatı
bulamamış, ilkokul ve ortaokul çağında bulunan 07-14 yaş aralığında kız ve erkek
çocuklarımızı lisanslı sporcu olarak yetiştirmek, etik değerlerle donatılmış, Türkiye, Avrupa,
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonalarında mücadele ederek Đstiklal Marşımızı dinletme heyecanı
için ter dökecek, spor kültürü oluşmuş gençlik yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Hedeflenen bu
başarıya ulaşmak gayesiyle Kocasinan Đlçesi Yenişehir Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde
yaptırılan ve faaliyete geçen "Emniyet Spor Kulübü" bünyesinde farklı mahallelerde bulunan
19 ayrı spor salonuna yakın okullardan belirlenen 320 kız 710 erkek toplam bin 30 öğrenci ile
eğitim programına başlanmıştır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6715.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Alperen Ocaklarından
Fotoğrafları Sergisi

Muhsin

Yazıcıoğlu

Kayseri Alperen Ocakları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Muhsin Yazıcıoğlu
Fotoğrafları Sergisi açıldı.Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan serginin açılışında konuşan
Kayseri Alperen Ocakları Başkan Yardımcısı Veli Göğebakan, "Yürek...
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Kayseri Alperen Ocakları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Muhsin Yazıcıoğlu
Fotoğrafları Sergisi açıldı.Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan serginin açılışında konuşan
Kayseri Alperen Ocakları Başkan Yardımcısı Veli Göğebakan, "Yürek Yaramız, şehit
liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir türlü çözülemeyen suikast vakasında sabrımızın taştığını
kamuoyuna bildirmek için toplandık" dedi.Göğebakan, "Tüm şehitlerimizden ve
Alperenlerden özür diliyoruz. Hatalıyız. Hatamız, devleti yıkılmaz, sarsılmaz, şaşmaz bir
adalet kalesi olarak tanıdık ve reisimize düzenlenen hain olayın aydınlatılması için devletin
adaletine sığındık.Biz Alperenler devleti dava bildik. Davamızı ve devletimizi başımızın
üstünde tuttuk. Bu gün itibariyle devletin kişiye ve olaya göre şekillenen adaletini yok
sayıyoruz. Yıllardır meşru yollardan aradığımız adaleti artık gayrimeşru yollardan arayacağız.
Biz üzerimize düşeni yaptık. Artık Alperenler istediği adaleti yine kendi çabalarıyla
sağlayacaktır" diye konuştu.Yapılan konuşmanın ardından sergi ziyarete açıldı. Sergi 4 gün
boyunca gezilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6716.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Boğazköprü Kavşağı Trafiğe Kapatıldı
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Boğazköprü girişindeki
köprülerin yıkımı nedeniyle bölgenin trafiğe kapatıldığı uyarısında bulunuldu.Karayolları 6.
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada...
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Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Boğazköprü girişindeki
köprülerin yıkımı nedeniyle bölgenin trafiğe kapatıldığı uyarısında bulunuldu.
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk ağında olan Kayseri-Niğde, Kayseri-Kırşehir arası Devlet
yolunun başlangıç noktasında bulunan eski Boğazköprü kavşağı mevkiindeki (Boğazköprü
Grubu [Boğazköprü (Karasaz) ve Sarımsaklı] köprülerinin yıkımı ve yenilerinin yapımı işi
için çalışmalar 11.04.2014 tarihinden itibaren başlayacak ve Boğazköprü Kavşağı ile
Organize Sanayi Kavşağı arası yol kesimi çalışmalar süresince taşıt trafiğine kapatılacaktır.
Bu çalışmalar nedeniyle;
1-Kayseri-Ankara-Kırşehir ve Kayseri-Niğde arası taşıt trafiği
Organize Sanayi Kavşağından Kuzey çevre yoluna,
2-Niğde-Kayseri ve Ankara-Kırşehir-Kayseri dönüş trafiği ise K1 Kavşağından Kuzey Çevre
Yoluna (300-17) aktarılacaktır.
Söz konusu çalışmalar sırasında onaylı trafik projesine göre geçici trafik işaretlemeleri
yapılacaktır. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve yol üzerindeki trafik işaret ve
işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6717.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Mısır'da 529 Kişi Hakkında Verilen Đdam
Kararına Tepkiler Devam Ediyor
Kayseri'de, Müslüman Gençler Platformu üyeleri, Mısır'da 529 ihvan üyesi için verilen idam
kararını protesto etti.Cuma Namazına müteakip Erciyes Üniversitesi içerisinde toplanan
yaklaşık 50 kişilik Müslüman Gençler Platformu üyeleri,...
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Kayseri'de, Müslüman Gençler Platformu üyeleri, Mısır'da 529 ihvan üyesi için verilen idam
kararını protesto etti.

Cuma Namazına müteakip Erciyes Üniversitesi içerisinde toplanan yaklaşık 50 kişilik
Müslüman Gençler Platformu üyeleri, Mısır'da 529 ihvan üyesi hakkında verilen idam
kararını protesto etti. Müslüman Gençler platformu adına bir konuşma yapan Ahmet Doğu,
"Yüzyıllar boyu devam eden tevhit mücadelesi hiç bitmemiş ve bitmeyecektir. Bugün
dünyanın dört bir yanında mücadele veren Müslümanlar ya öldürülüyor ya hapse atılıyor yada
sürgün ediliyorlar. Verilen mücadele Allah'ın dinini hakim kılma ve özgürlük mücadelesidir.
Ve bütün insanlık için verilmektedir. bizim için Ankara, Đstanbul, Diyarbakır ve Erzurum
neyse, Kahire, Şam, Gazze, Bağdat'ta odur. Çizilen bu sınırları kabul etmiyoruz. Bu mücadele
kazanılırsa küresel bütün güçlerin sömürü düzenleri yıkılacaktır. AB, ABD, Đsrail ve
Rusya'nın bütün emperyalist hedefleri suya düşecektir. Şuan uygulanan işkence, tecrit ve
sömürünün tek amacı ABD ve Đsrail'in güvenliğini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6718.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Mısır'daki 529 Đdam Kararına Tepkiler
Büyüyor
Mısır'da, 529 Đhvan üyesi için verilen idam kararanı protesto etmek için Kayseri Meydanı'nda
toplanan Memur-Sen üyeleri, meydana kurdukları sembolik darağacını yaktılar.Meydanda
toplanan Memur-Sen üyeleri adına basın açıklaması yapan...
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Mısır'da, 529 Đhvan üyesi için verilen idam kararanı protesto etmek için Kayseri Meydanı'nda
toplanan Memur-Sen üyeleri, meydana kurdukları sembolik darağacını yaktılar.
Meydanda toplanan Memur-Sen üyeleri adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Đl
Temsilcisi Aydın Kalkan, haksızlıklara, vahşete, çocukların ve kadınların katline, özgürlük
isteyenlere, demokrasi isteyenlere, Đslami hassasiyeti bulunanlara ölüm hediye edilmesine
karşı sessiz ve duyarsız kalmanın 'Dilsiz Şeytan'lığı kabul etmek anlamına geldiğini
belirterek, ''Yapılanlara ve yaşananlara suç ortağı olmaktır. Darbeye, duruma göre açık ya da
örtülü destek veren ABD, AB, BM darbenin, darbeciler eliyle gerçekleşen insanlık ayıplarının
suç ortağıdır. Darbeyi bertaraf etmeye yönelik girişimlerde bulunmayan Đslam Đşbirliği
Teşkilatı suç ortağıdır ve en az diğer kuruluşlar kadar sorumludur'' dedi.
Darbecilerin, yaptıklarına sessiz kalınmasının verdiği cesaretle, Mısır halkına yönelik
zulümlerini her geçen gün daha da artırdığını bildiren Kalkan, şunları söyledi:
''Demokrasiye darbe suçuna, her an yeni insanlık suçları ekleniyor. Yaşanan darbe sürecinin
ardından Mısır'ın istiklal mahkemeleri, darbeyi reddeden ve darbecilere direnen 529 masum
insanı, şiddete teşvik ve karakollara saldırı gibi uydurma suçlarla 25 Mart'ta idama mahkum
etti. Adeviyye'de, Rabia'da darbe karşıtı özgürlükçü kitleler üzerine rastgele ateş ederek

katliam yapan Mısır'ın darbecileri, baltacıların yerine yargıç cübbesi giymiş tetikçileri
kullanarak katliama devam ediyor. Batı ve batının Türkiye üzerindeki tavrını alkışlayanlar,
529 insanın idam yoluyla katledilmesini değil, Youtube ve Twitter'in erişime kapatılmasını
insanlık suçu olarak görüyor.''
Açıklamasında, Birleşmiş Milletler, Đslam Đşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Arap Birliği gibi
uluslar üstü organizasyonları, Mısır'daki idam kararlarına karşı tepki vermeye, ekonomik ve
siyasi baskı uygulamaya davet eden Kalkan, ''Mısır meydanlarına darağacı yerine, sandık
konulmalı. Halkın iradesi doğrultusunda Mısır yönetilmelidir. Mısır'da darbe ve vesayete son
verilerek Mısır halkının iradesi ve tercihi esas alınmalıdır. Ey insanlık, Mısır'da insanlık idam
ediliyor, uyan'' ifadelerini kullandı.
Memur-Sen Đl Temsilcisi Aydın Kalkan'ın açıklamasının ardından, Memur-Sen üyelerinin
meydana getirdikleri sembolik idam sehpası yakıldı.
Bu arada, basın açıklaması ve sembolik idam sehpasının yakılması sırasında Memur-Sen
üyeleri ile protestoya destek veren vatandaşlar, elleriyle 'Rabia' işareti yaparak, sık sık idam
kararını protesto eden sloganlar attılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6719.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Birleşik Kafkasya Derneği’nden Kutlu Doğum
Haftası Programı
Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Mükremin Öner, “Bu gün her yıl yapmakta olduğumuz Kalmukçay sohbet toplantılarımız
vardı. Kar yağacak derken biraz erteledik. Ama bu toplantımız...

13 Nisan 2014 Pazar 14:20
Birleşik Kafkasya Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Mükremin Öner, “Bu gün her yıl yapmakta olduğumuz Kalmukçay sohbet toplantılarımız
vardı. Kar yağacak derken biraz erteledik. Ama bu toplantımız Kutludoğum Haftası’na denk
geldi. Hem Kutludoğum Haftasını anmak ve bilgilendirmek hemde Kalmuk çayı ile ilgili de
bilgilendirme yapmak için toplantı yaptık” dedi.
Kalmuk çayının kalp damar hastalıklarına iyi geldiğini söyleyen Öner, “Çok faydalı bir
çaydır. Sanayide üretimi de başladı ama Türkiye’de üretimi yok. Poşet çayları gibi
üretilmekte. Kalmuk çayı sohbet toplantısı ile birlikte hemşerilerimiz bir araya geliyor ve
birbirlerini görerek sohbet etme imkanına kavuşuyorlar” diye konuştu.
Kur’an-ı Kerim’in okunması ve dua edilmesinin ardından toplantıda Peygamber Efendimiz
(S.A.V.)’in hayatı ile ilgili olarak katılımcılara bilgi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6720.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Avukatlar Ağaç Dikti
Avukatlar Günü kutlamaları çerçevesinde Kayseri Barosu avukatları tarafından Ali Dağı
Mesire Alanı’na ağaç dikildi.Etkinlik öncesinde açıklama yapan Kayseri Barosu Başkanı
Avukat Fevzi Konaç, “5 Nisan Avukatlar Günü Kutlamaları içerisinde...

13 Nisan 2014 Pazar 14:19
Avukatlar Günü kutlamaları çerçevesinde Kayseri Barosu avukatları tarafından Ali Dağı
Mesire Alanı’na ağaç dikildi.
Etkinlik öncesinde açıklama yapan Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, “5 Nisan
Avukatlar Günü Kutlamaları içerisinde yer alan geleneksel ağaç dikme etkinliğini bu gün Ali
Dağı mesire alanında gerçekleştiriyoruz. Barolar, adliye koridorlarına mahkum olacak meslek
örgütleri değil, toplumla buluşan, toplumun hastalıklarına derman olmaya çalışan, toplumsal
değerleri yaşatmaya çalışan toplumun önder ve lideri olmuş meslek örgütüdür. Toplumda
yaşanılan sıkıntılara parmak basarken, bir yandan dan çevre bilinci ve sorumluluğu
konusunda elbette avukatlara da önemli görevler ve misyonlar düşüyor. Biz bu şekliyle kendi
ailelerimizden başlamak üzere meslektaşlarımızı, çevre bilincinin oluşması ve Anadolu’nun
ortasındaki bir şehrin yeşillendirilmesine küçük de olsa katkılar koymaya gayret ediyoruz. Bu
gün sadece ağaç dikmek için bir araya gelmedik. Ailelerimiz ile tanışmak ve birbirimizi daha
yakından görme fırsatı bulmak, adliye koridorlarının hüzünlü havasından uzaklaşmak ve
ailelerimiz ile kaynaşmak için bu etkinliği düzenledik” dedi.
Avukatlar, hazırlanan alanlarda 500 fidanı toprakla buluşturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6721.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Kayseri'de Paramotor Turları Başladı
Kayseri’de paramotor turları başladı.Kayseri’nin manzarasını gök yüzünden seyretmek
isteyen Kayserililer için paramotor turları başladı. Ali Dağı’nda bulunan Model Uçak
Pisti’nde hizmete sunulan paramotor, binicilerine unutulmaz anlar...
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Kayseri’de paramotor turları başladı.
Kayseri’nin manzarasını gök yüzünden seyretmek isteyen Kayserililer için paramotor turları
başladı. Ali Dağı’nda bulunan Model Uçak Pisti’nde hizmete sunulan paramotor, binicilerine
unutulmaz anlar yaşattı. Kayserili paramotor binicisi Atilla Yıldız, “Bugün paramotor ile
uçacağız. Paramotor yamaç paraşütünün motor takılmış halidir. Motorla uçabilen bir araçtır.
Ben bugün ilk defa uçacağım. Daha önce arkadaşlarım uçmuştu. Bugün bende bu heyecanı
tadacağım” dedi.
Paramotor Pilotu Hacı Ceylan da, paramotor hakkında bilgiler verdi. Ceylan, “Paramotor
yamaç paraşütünün motorlu halidir. Đstediğiniz yere isteğiniz gibi istediğiniz zaman da rahat
bir şekilde taşıması kolay olduğu için istediğiniz yerden kalkabileceğiniz bir hava aracıdır.
Kullanabileceğimiz en hafif hava araçlarından bir tanesidir. Yamaç paraşütü eğitimi aldıktan

sonra paramotor eğitimini alıyorsunuz. Đstediğiniz zaman uçmaya başlıyorsunuz. Paramotor
güvenlidir. Sadece hangi saatte uçmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Sabahın erken
saatlerinde ve rüzgarın 10 kilometre hızı geçmediği zamanlar uçabilirsiniz. Onun dışında
kesinlikle yaz sıcaklarında binilmesini tavsiye etmiyoruz. Çok sıcak olduğu için soluğu 100
kilometre uzaklıkta alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Bir başka binici paramotor binicisi ise, “Paramotor Kayseri’de yeni başlamış bir eğlence oldu
hafta sonlarımızı güzelce değerlendirmek için. Kayseri’ye tüm gençlere, heyecan tutkunu
arkadaşlarımızı paramotorla uçmak için uçuş pistimize bekliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6722.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

Valilik Bünyesinde Yatırım Đzleme Başkanlığı
Kuruldu
Vali Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimleri ile birlikte Büyükşehir statüsündeki
30 ilde 6360 sayılı kanun kapsamında Đl Özel Đdareleri’nin tüzel kişiliğinin sona erdiğini, yine
aynı kanun kapsamında da Yatırım Đzleme ve...
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Vali Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimleri ile birlikte Büyükşehir statüsündeki
30 ilde 6360 sayılı kanun kapsamında Đl Özel Đdareleri’nin tüzel kişiliğinin sona erdiğini, yine
aynı kanun kapsamında da Yatırım Đzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’nın (YĐKOB)
kurulduğunu belirtti.
Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, 6360 Sayılı kanun kapsamında kurulan Yatırım Đzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı’nın yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girdiğini belirterek, artık ildeki pek çok önemli kamu hizmetinde bu teşkilatın aktif olarak
çalışma yürüteceğini bildirdi.
Kayseri Valiliği olarak Đçişleri Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde YĐKOB’un
kuruluşuna ilişkin çalışmaları yürüttüklerini ve Đl Özel Đdaresi personeli başta olmak üzere
diğer kamu kurumlarından gelen personel talepleri doğrultusunda YĐKOB’un personel
yapılanmasını tamamladıklarını belirten Vali Düzgün, ilimize yeni atanan Vali Yardımcısı
Mehmet Aktaş’ın teşkilatın başkanlığı görevine getirildiğini ve çalışmalarına başladığını ifade
etti:
Teşkilatın yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayınlanarak kesinlik kazandığını dile getiren
Vali Düzgün, şu bilgileri verdi:
“Büyükşehir statüsündeki illerde Valiye bağlı olarak kurulan YĐKOB’un görev yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır. YĐKOB Teşkilatı, Yatırım Đzleme Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim
Müdürlüğü, Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
olarak teknik müdürlüklerden, Đdari ve Mali Đşler Müdürlüğü ile Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve

Kültür Varlıkları Müdürlüğü olmak üzere idari müdürlüklerden oluşmaktadır. YĐKOB,
merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve
faaliyetlerin etkinlik, verimlilik, stratejik plan ve performans programlarına uygunluk
açısından değerlendirildiği raporu hazırlamak ve Valinin değerlendirmesi ile birlikte
Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara göndermekle sorumludur. Tüzel kişilikleri kaldırılan Đl
Özel Đdareleri’nin yetkili olduğu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile
Maden Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri ile ilgili
görevler artık YĐKOB tarafından yürütülecektir. Ayrıca, maden veya jeotermal ve doğal
mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli
müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinden gelen ödenekleri YĐKOB
kullanacaktır.”
Vali Düzgün, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin
aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini
olumsuz etkilediğinin Vali veya ilgili Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda YĐKOB’un
devreye girerek söz konusu yatırım ve hizmetleri Vali’nin talimatı ile yerine getireceğini
kaydetti.
YĐKOB’un rehberlik ve denetim görevlerini de üstlendiğini ifade eden Vali Düzgün, “Đldeki
adli ve askeri teşkilat hariç, kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları Vali’nin
onayıyla denetlemek veya diğer kamu personeli aracılığıyla denetlemek YĐKOB’un görevleri
arasındadır” dedi.
Vali Düzgün, YĐKOB bünyesindeki teknik müdürlüklerden Yatırım Đzleme Müdürlüğü’nün
önemli görevler yürüteceğini dile getirerek, müdürlüğün görevlerini şöyle sıraladı:
“Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla illerde
yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların gerektirdiği
tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile
ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım,
onarım ve yardım ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek, Merkezi
idarece yapılan her türlü yardım ve desteği koordine etmek, izlemek ve acil durumlarda bizzat
yerine getirmek, Đldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve
hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve
güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre
verilerek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin
verilen sürede gerçekleşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile
yerine getirmek”
Vali Düzgün, Organize Sanayi Bölgelerinde daha önce Đl Özel Đdaresi’nin sahip olduğu
yetkilerin YĐKOB bünyesinde yürütüleceğini de vurgulayarak, Strateji ve Koordinasyon
Müdürlüğü’nün de “Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin
yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve
performans programlarına uygunluğu ile ilgili raporları hazırlamak, bu raporları valinin
değerlendirmesiyle birlikte takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlığa ve bu
kurumların bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa göndermek” gibi önemli bir görevi yürüteceğini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6723.html
Erişim Tarihi: 14.04.2014

