KAYSERİ HABER ARŞİVİ
08.12.2014–14.12.2014
Kaybolan Epilepsi Hastası Bataklıkta Bulundu
Kayseri’de hafta sonu kaybolan 45 yaşındaki epilepsi hastası, bataklıkta bulundu.Kardeşinin,
hastaneden çıktıktan sonra babası ile otobüse binerken kaybolduğunu söyleyen Durdu Aslan,
"Kardeşim Emin Güven 45 yaşında ve epilepsi hastası....
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Kayseri’de hafta sonu kaybolan 45 yaşındaki epilepsi hastası, bataklıkta bulundu.Kardeşinin,
hastaneden çıktıktan sonra babası ile otobüse binerken kaybolduğunu söyleyen Durdu Aslan,
"Kardeşim Emin Güven 45 yaşında ve epilepsi hastası. Üzerinde kimlik yok sadece özürlü
kağıdı var" diyerek, kardeşini görenlerin 155’i aramasını istemişti.Ailenin polise kayıp
başvurusu yapmasından sonra Emin Güven Kocasinan İlçesine bağlı Alınteri Caddesi’nde
bulunan bir bataklıkta bulundu. Emin Güven, itfaiye, Afet ve Acil Kurtarma, 112 ve polis
ekiplerinin çalışması sonrasında bataklıktan çıkarılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne
kaldırıldı.Emin Güven’in yakınları, "Kaybolduktan beri iki gün yürümüş, ekipler bulduğunda
ayakkabısı yokmuş. Üzerinde sadece pantolonu bulunuyormuş. Şimdi hastanede ve durumu
iyi" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9960.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

17 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu
Kayseri’de 17 yaşındaki bir genç parkta ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre vatandaşlar
tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bir parkta yerde yatan birinin
ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay...
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Kayseri’de 17 yaşındaki bir genç parkta ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre vatandaşlar tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde
bir parkta yerde yatan birinin ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine
112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı incelemelerde yerde yatan şahsın
hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki N.K. olduğu
belirlendi. Hayatını kaybeden N.K.’nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9961.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Balıktaki Bolluk Vatandaşın Yüzünü
Güldürüyor
Balık sezonunun verimli geçmesi ve balık fiyatlarının buna bağlı olarak ucuzlaması
vatandaşın yüzünü güldürüyor.Geçen seneye göre fiyatlarda düşüş gösteren palamut ve
çinakop vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kayseri’de...
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Balık sezonunun verimli geçmesi ve balık fiyatlarının buna bağlı olarak ucuzlaması
vatandaşın yüzünü güldürüyor.
Geçen seneye göre fiyatlarda düşüş gösteren palamut ve çinakop vatandaşlar tarafından yoğun
ilgi görüyor. Kayseri’de 15 yıldır balıkçılık yapan Hakan Yıldırım “Bu yıl deniz çok verimli.
Geçen seneye göre aşırı bolluk var” dedi.
Yıldırım “Mevsimine göre bazı balıklarda bolluk yaşıyoruz. 9. ayı palamutla açtık, palamudu
5 TL ye sattık aşırı bir bolluğu vardı. Arkasına Ekim-Kasım ayına çinakop da bolluk oldu.
Son yılın en düşük fiyatına sattık. Şu an Kasım-Aralık ayından itibaren de hamsi satışlarının
daha da hareketlenmesini bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9962.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Lütfi Özsolak 26 Oy Alarak Bünyan Ziraat
Odası Başkanı Oldu
Bünyan Ziraat Odası Başkanlık seçimlerinde Lütfi Özsolak, rakibine 18 oy fark atarak başkan
kesildi.Seçimlerde 44 delegenin 26’sının oyunu alan Lütfi Özsolak, rakibi Hakkı Paksoy’a 18
oy fark attı. Yapılan seçimlerden sonra 26 oy alan...
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Bünyan Ziraat Odası Başkanlık seçimlerinde Lütfi Özsolak, rakibine 18 oy fark atarak başkan
kesildi.
Seçimlerde 44 delegenin 26’sının oyunu alan Lütfi Özsolak, rakibi Hakkı Paksoy’a 18 oy fark
attı. Yapılan seçimlerden sonra 26 oy alan Lütfi Özsolak Bünyan Ziraat Odası Başkanı oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9963.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

BW Enerji Türkiye’deki Yatırımlarına Hız
Verdi
Geçtiğimiz hafta Kayseri’de düzenlenen, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ında
katıldığı Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor Buluşması ’nın ana sponsorluğunu üstlenen BW
Enerji Türkiye, yenilenebilir Enerjiye gösterilen ilgiden memnun.
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Türkiye’de sektörde yeni olmasına rağmen Alman ortaklıklarıyla 18 yıllık tecrübeyi Ülkeye
taşıyan BW Enerji kısa zamanda sektörde büyük başarı kazandı ve birçok projeyi hayata
geçirdi. Şu an Sivas Şarkışla da bulunan AYDIN PLASTİK ve Kayseri Mimar Sinan O.S.B.
de Bulunan MNF ile kendi elektriklerini üretmek üzere anlaşma yapan BW Enerji yılbaşına
kadar iki projeyi de tamamlamayı hedefliyor.
MNF plastik Kayseri Mimarsinan O.S.B de ilk yenilenebilir Enerji kullanan firma olacak ve
proje tamamlandığında ihtiyacı olan elektriği üretmiş olacak.

BW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ERESİN yaptıkları projelerin başarısından çok
kullandıkları Doğa dostu teknoloji nedeniyle sosyal sorumluluk adına bir başarı olduğunu
belirterek şirket olarak en önem verdikleri konunun insan ve doğa olduğuna dikkat çekiyor.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9964.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

“Başka Paraleller De Var”
Kayseri’de konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Türkiye’nin içerisinde başka
paralellerin de olduğunu söyledi:
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İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail Dışişleri Bakanı'nın "İHH İsrail için büyük bir
tehdit" sözlerini sarf ettikten 2 gün sonra Kilis depolarına baskın olduğunu söyleyerek:
“İsrailli bakan orada bağırıyor, burada birileri harekete geçiyor. Başka paraleller de var.
Uluslararası mahkemeye bilgi göndermeyen Truva atları da var halen” ifadelerini kullandı.
“İsrail, kaybettiğini anladı”
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Adanmış Gençlik ve Şehit
Furkan Doğan’ programına İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Araştırmacı yazar Ramazan
Kayan, Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan, İlim Yayma Cemiyeti
Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan İHH
Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Sizin bu salonları doldurmanız İsrail’in oyunlarını yerle bir
etti. Çünkü İsrail kaybettiğini anladı. Yapılan anket çalışmasında Türkiye’de Siyonizm
karşıtlığı %86 çıktı. Mavi Marmara haklıdır diyenlerin oranı %94.7 oldu. Dünyanın hiçbir
yerinde ve hiçbir ülkesinde Siyonizm karşıtlığı bu orana yükselmedi. Bunun sebebi de siz
gençlersiniz. Bütün dünyaya bunu ilan ettiniz. İsrail şimdi başka bir heves peşinde… Sizinle
anlaşma yapalım diyorlar. ‘Biz sizden özür diledik. Tazminatta ödeyeceğiz. Bu arada Doğu
Akdeniz’de doğalgazımız var. Onu da sizin üzerinizden göndereceğiz. Ama biz sizinle
anlaşma yapalım’ diyor. Amerika ne diyor: “Ortadoğu’da en büyük problem Türkiye-İsrail
ilişkilerinin olmamasıdır. Tamam da Mescid-i Aksa’da Kur’an’ı Kerim’i kim yere attı? Ben
size soruyorum gençler Mescid-i Aksa’da Kur’an’ı Kerim’i yere atan İsrail ile ilişkilerin
düzeltilmesine razı mısınız? Bu kadar Filistinliyi öldürenlerin gelip Türkiye’de elini kolunu
sallayarak dolaşmasına razı mısınız?” dedi. Salondakiler Yıldırım’ın bu sorularına karşılık
hep bir ağızdan hayır diye bağırdı.
“Mescid’i Aksa’yı yıkma projesini ele aldılar”
Yıldırım, İsrail’in sessiz kalacaklarını zannettiğini ve kendileriyle anlaşma yapmaya
çalıştıklarını söyleyerek: “Şuanda ne yazık ki bu anlaşmayı yapmak için de kendisine 3-5
bürokrat bulmuş. Ama Allah’a şükürler olsun. Bugün Furkan Doğan Yurdu için buraya
geldim. Onlar, Mavi Marmara’da 10 kardeşimizi şehit etti. Mavi Marmara’dan sonra onlarca
kardeşimiz yetişti. Dünyanın neresine giderseniz gidin Gazze limanına ulaşamayan Mavi

Marmara dünyanın bütün limanlarına ulaştı. Herkes İsrail’in ne olduğunu çok iyi biliyor.
Şuanda Amerika’da dahil halkın %30’u Siyonizm’e karşı harekete geçti. Allah nasip ederse
çok kısa bir süre içerisinde biz gerçekten Mescid’i Aksa’da özgürce namaz kılacağız. Buna
tüm yüreğimle inanıyorum. Allah biz yaşarken de bunu göstersin diye dua ediyorum.
Mescid’i Aksa’yı yıkma projesini ele aldılar. İsrail’in önümüzdeki yıllarda elindeki en büyük
dosya Mescid’i Aksa dosyasıdır. Kudüs dosyasıdır. Şimdi size çok önemli sevap kapısı
aralıyorum. Evinizde ribat halinde olabilirsiniz. Evinizde bekleyeceksiniz. Uyuyacak,
yiyeceksiniz. Telefonunuza bir mesaj geldi: ‘Mescid-i Aksa yıkılıyor. Gazze’ye saldırı
var. Hade falan yerde basın toplantısı… İşte bu ribattır. Hemen oralara doğru akacaksınız.
İsrail hepsini takip ediyor. Burayı da takip ediyor. Hiç merak etmeyin… Şu kalabalığı bile
takip ediyor. İsrail’in hedefi kalabalıkları azaltmak. Bu yüzden geçen sene Mavi Marmara
yürüyüşünü 200 bin insanla yaptık. Bu sene daha fazla yapacağız. 31 Mayıs’a kadar hep
birlikte çalışıyoruz. Ayrıca bütün şehitlerin olduğu illerde programlar yapacağız. Biz İsrail’e,
Filistin halkının yanında olduğumuzun mesajını vereceğiz” ifadelerini kullandı.
“Başka paraleller de var”
İsrail Dışişleri Bakanı'nın "İHH İsrail için büyük bir tehdit" sözlerini hatırlatan Yıldırım,
"Bakan bu sözleri söyledikten 2 gün sonra Kilis depomuza baskın oldu. İsrailli bakan orada
bağırıyor, burada birileri harekete geçiyor. Başka paraleller de var. Uluslararası mahkemeye
bilgi göndermeyen Truva atları da var halen. Onlar da tespit edilecek inşallah. Onların o eski
paralelle ilgisi yok. Türkiye'nin içerisinde başka paraleller de var. Her şeyi bir yere
yüklemeyin. Bu sözüme dikkat edin. Başka paraleller de var" ifadelerini kullandı.
“İsrail’i ilk defa avucumuzun içine almıştık”
İsrail’i abluka altına aldıklarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki davayı kazandıklarını
kaydeden Yıldırım: Uluslararası Ceza Mahkemesi şu kararı verdi; 1-Burada bir savaş suçu
işlenmiştir. 2- Kasten adam öldürmüştür. Bunu kabul ettiler. 3- Kasten yaralama var. Bunu
kabul ettiler. 4- İşkence yaptılar. Bu da kabul edildi fakat sayın Cumhurbaşkanı ve
Başbakan’a rağmen görevli bazı bürokratlar Uluslararası Ceza Mahkemesinin Türkiye’den
istediği bazı belgeleri göndermediler. Sayın Cumhurbaşkanı devamlı Uluslararası Ceza
Mahkemesine ‘biz takipçisiyiz’ diyor. Sayın Başbakan’da diyor. Peki kendini sayın
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan, halktan ve adaletten üstün gören bu bürokratlar kim? Bu
bilgi ve belgeleri neden göndermediler? Bu bilgi ve belgeleri göndermemelerinin sebebi çok
önemli. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi oraya yazmış, ‘Türkiye bu bilgi ve belgeleri
göndermedi’ diyor. O yüzden ‘işin yoğunluğu oluşmadığı için bizim yargılama alanımıza
girmiyor’ diyor. İsrail’i ilk defa avcumuzun içine almıştık. İnşallah bunların hepsi deşifre
olacak. Mavi Marmara Siyonistlerin ve Siyonist yandaşlarının deşifre olma alanıdır. Her
tarafta deşifre olacaklar. Bizde bunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.
Yusuf yüzlü haya abidesi: Furkan Doğan
Yıldırım’ın konuşmasının ardından söz alan Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan, ise Furkan
Doğan’ı anlattı. Kayan: “Dostlar bu akşam benim en zor akşamlarımdan biridir. Geride kalan
4 yıl içerisinde Furkan ile ilgili yüzlerce konferans verdim. Ama hayatımın en zor akşamı bu
akşam… Karşımda Ahmet Doğan Hocam, Furkan’ın ailesi, Ali Tokluman, başkanımız Bülent
Yıldırım ve gemide beraber olduğumuz dostların huzurunda Furkan’ı anlatmanın ne kadar zor
olacağını siz de tahmin edersiniz” dedikten sonra Furkan Doğan ile ilk tanışmasını şöyle
anlattı: “Mavi Marmara Gemisi’ne binmek için Antalya’ya gittik. Kepez Kapalı Spor Salonu
bekleme alanında Türkiye’nin her yerinden sivil toplum örgütleri, cemaatlerden, tarikatlardan
gönüllü kültür teşekküllerinden gelenler vardı. Dünyanın 37 ülkesinden gelen gemi yolcuları
vardı. Her dinden, gruptan, ideolojiden… Geminin hareket saatini beklerken Kayseri’den
temsilci dostlar geldiler. Ali abinin 10 kişilik ekibi ile salonda buluştuk. Bana dedi ki bizimle
gelen genç bir öğrencimiz var. Senin kitaplarını okumuş tanışmak istiyor. Tanışmak için
yanıma getirdi. Furkan ile tanışmam ilk o an oldu. Aldım kucakladım. Farklı bir sıcaklık

hissettim. İlgimi çekti, içim ısındı. Sıkıca kucakladım, eğildim yüzüne baktım. Ama ben
Furkan’ın yüzüne baktıkça, Furkan yüzünü eğdi. Önce anlam veremedim. Bu çocuk benimle
neden yüz yüze gelmiyor. Biraz daha yüzüne bakınca şunu gördüm. Furkan, edebinden,
hayasından, iffetinden başını kaldırıp da benimle göz göze gelmiyor. Şaşırdım. Yarabbi bu
devirde böyle gençlerde mi vardı? Tam da nesillerden ümidimizi kestiğimiz zaman da öyle
birini karşıma çıkarıyorsun ki Yusuf yüzlü haya abidesi… Ben yüzüne bakıyorum. O yüzünü
önüne eğiyor. Furkan’a baktıkça herhalde Allah’ın boyasıyla boyanmak bu olsa gerek dedim.”
Furkan Doğan’ı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Kayan, Furkan Doğan ile ilgili
anlattıklarıyla salondakileri de duygulandırdı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9965.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Türk Toplumu Devrimsel Değil Evrimsel Bir
Yapıya Sahiptir
İlim Hikmet Vakfı’nın organize ettiği toplumsal ‘’Hareketler ve Devrimler’’ konulu
konferansa konuşmacı olarak katılan Yazar Ümit Aktaş, Fethullah Gülen hareketinin
cemaatsel bir yapıdan çok örgütsel bir yapıya yakın olduğunu belirterek , ‘’ , Türk toplumu
devrimsel değil evrimsel bir yapıya sahiptir ‘’ dedi.
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İlim Hikmet Vakfı Konferans salonunda gerçekleştirilen ve hayli yoğun bir katılım ile
gerçekleştirilen ‘’Hareketler ve Devrimler’’ konulu konferansta konuşan Yazar ümit Aktaş,
toplumsal hareket ve devrimlerinin tarihsel süreç içindeki gelişimini anlatarak, ‘’Bir
Müslümanın asıl devrimi önce kendisini değiştirme çabası içeresine girmesidir’’ ifadelerini
kullandı.
Bizim Medeniyetimiz anıtsal yapılar bırakan değil anıtsal şahsiyetler bırakan bir medeniyettir
diyen Aktaş, Müslümanların dünya yansımalarından kaçınması gerektiğinin altını çizdi.
Aktaş,’’ Kendi ortaya koyduğumuz model eğer yaşatılabilir bir modelse zaten kendiliğinden
etrafı etkilemeye yetecektir. Önemli olan bilinçli bireyler ile bilinç toplumunu oluşturmaktı.
Tersini düşünecek olursak, güçlü ekonomi, teknoloji harikası silahlar gibi ancak kendimizi
kandırmış oluruz. , Türk toplumu devrimsel değil evrimsel bir yapıya sahiptir. Çatışmadan
ziyade uzlaşmacı bir yapı vardır’’ dedi.
Fethullah Gülen Hareketi ’ne de değinen Aktaş hareketin İran devrimi sonrası ortaya çıktığına
dikkat çekerek’’ Amerika 1980 sonrası Türkiye’de kendine bir ortak aramaya başladı ve
Fethullah Gülen hareketi bu arayışın bir ürünüdür. Bu hareket cemaatsel bir yapıdan çok
örgütsel bir yapıya yakındır. O yüzden kavramları kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor ‘’
şeklinde konuştu.

Ümit Aktaş’ın gazetemize verdiği özel röportajın ve konferansın tüm detaylarına ilerleyen
günlerde gazetemizden ulaşabilirsiniz.
HABER7FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9966.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Taraf, İrtica Kampanyalarını Hatırlattı
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu Sözcüsü Celalettin Sipahioğlu, son günlerde belli
medya odaklarınca manevi değerlerimize yapılan saldırılara dikkat çekti. Sipahioğlu, yapılan
haberlere bakıldığında tamamen dışlayıcı ve irtica kampanyalarına benzeyen bir tarz
sergilendiğini söyledi.
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Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu (KAYKİP) son günlerde Türkiye gündemini meşgul
eden bazı konuları değerlendirmek üzere gazetemizi ziyaret etti. Platform sözcüsü Celalettin
Sipahioğlu yaptığı değerlendirmede Milli Eğitim Şurasında 1. Sınıftan itibaren din eğitiminin
Zorunlu hale getirilmesi ve ana okullarda temel değer eğitiminin konulmasını olumlu bir
gelişme olarak karşıladıklarını söyledi. Ancak bu gelişmeyi bazı çevrelerin dine küfredecek
bir sebep olarak gördüğünü belirten Sipahioğlu: “Biz de birer Müslüman olarak bundan
rahatsız oluyoruz. Bu ülkede biz nasıl onların varlığına rıza gösteriyorsak onlarda bizim gibi
insanların varlığına rıza göstermeli” ifadelerini kullandı. Sipahioğlu, geçmişte de yobaz
yaftası ile belli kesimlerin baskılandığını kaydederek sözlerine şöyle devam etti: “Yobazlık
yapmak suretiyle kendilerinin dışındaki insanların hayat hakkına tahammül edemediler. Son
günlerde Kayseri’de bir şey daha yaşadık. Bir İmam hatip okulumuzda imam hatip okulunun
müdürü öğrencilerini namaza başlatmak için bir çalışma yapıyor. Bundan daha doğal bir şey
olamaz. Bir imam hatip okulu öğrencisi namaza başlatılıyorsa bundan daha doğal bir şey
yoktur. Namazın anlatıldığı ve eğitiminin verildiği bir yerde bunun yapılmamasının anormal
olduğunu düşünüyoruz. Bunun üzerinden bir kesim yine bu tür düşünen insanlara mahalle
baskısı uygulamayı hedefliyor. Bir takım gazetelerde bu olay yansıtıldı. Haber yapma şekline
baktığımızda ise tamamen dışlayıcı ve irtica kampanyalarına benzeyen bir tarz sergileniyor.
Bu dönemde de eğer bu yapılıyorsa demek ki bir gün ellerine fırsat geçse bizi bir kaşık suda
boğacaklar. Çünkü kendilerinin dışındakilere hayat hakkı tanımıyorlar. Bir de son dönemde
çarşaf üzerinden dine küfretme, dini kötüleme gibi bir çalışma oldu. Biz bunları kınıyoruz.
Bunlar bu ülkenin temel değerleriyle çelişen davranışlardır. Herkes kendi bulunduğu noktayı
çok doğru tartmalı… Buna göre de karşısındaki insanlara nasıl hoşgörü içerisinde davranması
gerektiğini bilmeli… Biz bundan rahatsızız. Kardeşlik ve İyilik Platformu olarak bunları dile
getirmek istiyoruz.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9967.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Asgd Kayseri Şubesinden Osman Özköylü’ye
Tepki
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, KayserisporOsmanlıspor maçı sonrasında basın mensuplarının üzerine yürüyen Teknik direktör Osman
Özköylü’yü şiddetle kınadıklarını bildirdi.Anadolu Spor Gazetecileri...
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Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, KayserisporOsmanlıspor maçı sonrasında basın mensuplarının üzerine yürüyen Teknik direktör Osman
Özköylü’yü şiddetle kınadıklarını bildirdi.
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Öncelikle
Osman Özköylü maçın başında top toplayıcıya sözlü saldırıda bulunarak oyunu başında maçı
gerdi. Özköylü, ortamı gererek anlamsız bir tepki gösterdi" dedi.
Navruz, "Özellikle Fırat Aydınus’un konuşmaları dikkate alınırsa Osman Özköylü’ye
’yaptığın iş doğru değil ortamı geriyorsun’ dediği net bir şekilde görüldü. Maçın orta hakemi
Fırat Aydınus’un vermiş olduğu kararlar bence yerindeydi. Gösterdiği kırmızı kart ve
penaltılar doğruydu" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Özellikle maçtan sonra daha basın toplantısına başlar başlamaz maçın başında yaptığı
gerginliğin aynısını basın mensuplarına da yaptı. Ortada henüz bir soru yokken, ki basın
mensubu soru da sorabilir. Soruyu ya cevaplandırırsınız, yada cevaplamama hakkınızı
kullanırsınız. Tepki göstermek hırçınlaşmak, basın mensubunun üzerine yürümek, el kol
hareketi yapmak Osman Özköylü gibi başarılı bir teknik direktöre yakışmadı.
Türkiye’nin neresinde olursa olsun, her fırsatta her mağlubiyetin ardından teknik direktörler
ve futbolcuların medyaya yönelik bu çirkin saldırılarını ASGD Kayseri Şubesi olarak şiddetle
kınıyoruz . Bu yenilgiye mazeret olmamalı. Futbol üç sonuçlu bir oyun. Ama sonunda bu bir
oyun."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9968.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Husumetlisinin Yüzünü Kesti 5 Yıl Ceza Aldı
Kayseri’de husumetlisinin yüzünü keserek kalıcı hasar bırakan bir kişi yapılan yargılama
sonrasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada,
Argıncık mahallesinde meydana gelen olayda husumetlisi...
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Kayseri’de husumetlisinin yüzünü keserek kalıcı hasar bırakan bir kişi yapılan yargılama
sonrasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Argıncık mahallesinde meydana gelen olayda
husumetlisi D.B.’nin çıkar tartışmada yüzünü keserek kalıcı hasar bırakan G.S. yargılandı.
Yapılan yargılamada G.S. ’Yüze darbe ve kalıcı hasar bırakma’ suçundan 5 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9969.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

17 Yaşındaki Kızla Zorla İlişkiye Girdi 3 Yıl 9
Ay Ceza Aldı
Kayseri’de 17 yaşındaki genç kız ile zorla ilişkiye giren bir kişi yapılan yargılama sonrasında
3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada
2011 yılında Belsin semtinde 17 yaşında olan...
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Kayseri’de 17 yaşındaki genç kız ile zorla ilişkiye giren bir kişi yapılan yargılama sonrasında
3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 2011 yılında Belsin semtinde 17
yaşında olan H.K. ile zorla ilişkiye giren O.Ş. yargılandı. Sanık O.Ş.’nin duruşmaya
katılmadığı davada mahkeme heyeti, ’Zorla İlişkiye Girmek ve Kızlık Zarı Bozmak’
suçundan O.Ş.’ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9970.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Muzsikas’dan Unutulmaz Konser
Macaristan’ın dünyaca ünlü müzik grubu Muzsikas, Büyükşehir Belediyesi’nin kültür-sanat
faaliyetleri kapsamında Kayseri’ye geldi. Ünlü Grup Şehir Tiyatrosu’nda bir konser
verdi.Kayseri ile Macaristan’ın Miskolc şehirleri arasındaki...
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Macaristan’ın dünyaca ünlü müzik grubu Muzsikas, Büyükşehir Belediyesi’nin kültür-sanat
faaliyetleri kapsamında Kayseri’ye geldi. Ünlü Grup Şehir Tiyatrosu’nda bir konser verdi.
Kayseri ile Macaristan’ın Miskolc şehirleri arasındaki kardeş şehir ilişkisi pek çok alanda
karşılıklı işbirliğini de beraberinde getirdi. Bu anlamda Macarların Ünlü Grubu Muzsikas’ın
katılımıyla Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü.
Etkinlik öncesi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan
bir açıklama yaptı ve Macaristan ile Türkiye arasında geçmişe dayanan çok güçlü bir dostluk
olduğunu söyledi. Bu birlikteliğin daha da ileri taşınması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi
ile Macaristan’ın Miskolc şehirleri arasında kardeş şehir ilişkisi tesis edildiğini belirten
Durukan, "Geçtiğimiz günlerde Macaristan Büyükelçisi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı
ziyaretinde kültürel anlamda da işbirliği istediklerini söyledi. Bunun ilk adımı olarak da
Macaristan’ın Ünlü Grubu Kayseri’ye geldi" dedi.
Şehir Tiyatrosu’ndaki konseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı
Viktor Matic, Macaristan’ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve çok sayıda
müziksever izledi.
Konserde Macarların en ünlü halk müziği grubu olan Muzsikas, farklı enstrümanlarla Macar
müziğinden örnekler sundu. Muzsikas Grubunun konser sırasında Türkçe ifadeler kullanması
ve Kayseri’de konser vermekten duydukları mutluluğu dile getirmeleri büyük alkış aldı.
Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk Macar sanatçılara çiçek
takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9971.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri U16 Ligi B Grubu Amatör Küme
Kayseri U16 Ligi B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Kayseri İdman Yurdu, güçlü rakibi
Buğdaylıspor’u farklı yenerek idiasını ileriki haftalara taşımayı başardı.STAT: Argıncık Stadı
1 NoluHAKEMLER: Ramazan Haymana *** Abdullah Genç ***...
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Kayseri U16 Ligi B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Kayseri İdman Yurdu, güçlü rakibi
Buğdaylıspor’u farklı yenerek idiasını ileriki haftalara taşımayı başardı.
STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu
HAKEMLER: Ramazan Haymana *** Abdullah Genç *** Emre Özdirek ***
BUĞDAYLISPOR U16: Mehmet *Harun *Ahmet Buğra * İsmail * İbrahim * Ahmet
Sarpkaya * Çağrı * Abdulkadir * Mustafa * Naci Aslan * Cavit
KAYSERİ İDMAN YURDU U16: Hasan Yıldız *** Yaşar Çam *** Batuhan Murat ***
Mete Emre *** Ertuğrul *** Mikail Özer *** Alper Deveci *** Furkan Buğrahan ***
İbrahim *** (Dk.70 İhsan **) Furkan *** Batuhan Yıldız ***
GOLLER: Dk.2 Mete Emre, Dk.7 Yaşar Çam, Dk.65 İbrahim, Dk. 80 İhsan (Kayseri İdman
Yurduspor U16)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9972.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri U16 Ligi A Grubu Amatör Küme
Kayseri U16 Ligi A Grubu’nda namağlup yoluna devam eden Kocasinan Şimşekspor,
Argıncık Esnafspor engelini 9-0’lık sonuç ile geçerek zirve yürüyüşünü sürdürdü.STAT:
Argıncık Stadı 1 Nolu SahaHAKEMLER: Ahmet Çıtak *** Aytaç Elbaşı...
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Kayseri U16 Ligi A Grubu’nda namağlup yoluna devam eden Kocasinan Şimşekspor,
Argıncık Esnafspor engelini 9-0’lık sonuç ile geçerek zirve yürüyüşünü sürdürdü.
STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Ahmet Çıtak *** Aytaç Elbaşı *** Cemal Doğan ***

KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR U16: Cemal Bıyık *** Umut Delice *** Buğra *** Taşkın
Koramaz *** ( Yusuf Kılınç **) Ali Gündoğan *** (Dk.48 Furkan **) Kayhan Borazan ***
(Dk.63 Samet **) Fatih Furkan *** ( Mete **) Ali Taştan *** Ömer Topraktaş *** Safa Fırat
*** Mehmet *** (dk.55 Enes Öztürk **)
ARGINCIK ESNAFSPOR U16: Emirkan * Burakcan * Burak Uçar * Gökhan * Osman *
Emre * Durmuş * Furkan * Ahmet * Furkan Çetin * Yusuf Boran *
GOLLER: Dk.6.15.60 Safa Fırat, Dk.27 Buğra, Dk.30 Mehmet, Dk.24 Kayhan, Dk.51 Enes,
Dk.53 Fatih, Dk.63 Furkan (Kocasinan Şimşekspor U16)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9973.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nden Osman
Özköylü’ye Kınama
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’yü, basın
toplantısındaki tavırları nedeniyle kınadı.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan
açıklama şu şekilde:"7 Aralık 2014 Pazar günü Kadir Has...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’yü, basın
toplantısındaki tavırları nedeniyle kınadı.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"7 Aralık 2014 Pazar günü Kadir Has Stadyumu’nda oynanan Kayserispor- Osmanlıspor FK
PTT 1. Lig karşılaşması esnasında ve sonrasında Osmanlıspor FK Teknik Direktörü Osman
Özköylü’nün takındığı tavır bir spor adamına yakışmamaktadır.
Maç esnasında top toplayıcı çocuğa saldırma teşebbüsünde bulunan ve sahada iki takım
oyuncularının gerilmesine neden olan Osman Özköylü’nün tutunduğu tavır spor adına üzücü
bir durumdur.
Futbolda yenmek de yenilmekte elbette vardır. Ancak daha ilk dakikalardan itibaren bunu
kabullenemeyerek sürekli ortalığı karıştırma çabası içine giren Özköylü’ye ilk uyarının da
maçın orta hakemi Fırat Aydınus tarafından yapılması dikkat çekmiştir.
Sahada istediğini elde edemeyen Osman Özköylü’nün maç sonundaki basın toplantısında
bayan televizyoncuyu başta olmak üzere basın mensuplarına sözlü saldırıda bulunup tehdit
etmesi kabul edilir bir durum değildir.
Sonuç olarak; Kayseri’de de görev yapmış ve Erciyesspor’un bugün Süper Lig’de olmasında
büyük emeği geçen biri olan Osman Özköylü’nün Kayserispor maçı esnasında ve
sonrasındaki tutum ve davranışlarını kınıyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9974.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Cep Telefonu Hırsızları Tutuklandı
Kayseri’de 7 bin 585 TL değerinde 31 adet cep telefonu çalan 2 kişi tutuklandı.Edinilen
bilgiye göre Küçük Mustafa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir iş yerinden cep
telefonu hırsızlığı yapıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne...
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Kayseri’de 7 bin 585 TL değerinde 31 adet cep telefonu çalan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Küçük Mustafa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir iş yerinden
cep telefonu hırsızlığı yapıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro
Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren M.S.G. ve S.A.’nın yakalandığı
öğrenildi.
Yakalanan iki zanlının da haklarında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9975.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Cephanelik Gibi Bağ Evi
Kayseri’de kurşunlama olayı ile ilgili olarak bir bağ evinde yapılan aramada otomatik silah, 3
adet tabanca, av tüfeği 11 adet fişek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre
Osman Kavuncu Mahallesi’nde M.A.C. ve Y.K.’ya ait...
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Kayseri’de kurşunlama olayı ile ilgili olarak bir bağ evinde yapılan aramada otomatik silah, 3
adet tabanca, av tüfeği 11 adet fişek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Mahallesi’nde M.A.C. ve Y.K.’ya ait iş yeri ve park
halinde bulunan otoların kurşunlandığı öğrenildi. Yapılan saldırı sonrasında Asayiş Şube
Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda G.P., R.P., M.Ç., R.D., H.Y., O.Y., T.Ç.,
E.T., F.G. ve V.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan G.P. ve R.P. isimli şahısların kullandığı bağ evinde mahkeme kararı ile
arama yapan polis ekipleri ruhsatsız 1 adet Uzi marka otomatik silah, 3 adet tabanca, 1 adet av

tüfeği, 11 adet MKE 9 mm dolu fişek, 28 adet 7,65 MKE yapımı dolu fişek, 40 adet 12 lik av
tüfeği fişeği, 1 adet 12 lik boş kartuş, 1 adet bıçağa el koydu.
Yapılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan şahıslardan G.P., R.P., M.Ç., H.Y. ve T.Ç’nin
hakkında sevk edildikleri adli makamlarca Denetimli Serbestlik kararı verildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9976.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Melikgazi Belediyesinden Tarihi Dokunuşlar
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gavremoğlu Konağı, ile sarnıç Köşk Medresesi,
Dört Ayaklı Türbe ve Tacettinveli Mahallesindeki Sarnıç ile Gesi Güvercinliklerinin bakım,
onarım ve aslına uygun yenilenmesinin yapılarak günümüz...
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Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gavremoğlu Konağı, ile sarnıç Köşk Medresesi,
Dört Ayaklı Türbe ve Tacettinveli Mahallesindeki Sarnıç ile Gesi Güvercinliklerinin bakım,
onarım ve aslına uygun yenilenmesinin yapılarak günümüz kültür, sanat ve turizm hizmetine
kazandırılacağını söyledi.
Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 596 tarihi ve kültürel yapı
Kayseri ilinde 1206 tescilli eser bulunduğunu bu tescilli tarihi yapı ve kültürel mirasın 596
‘nın Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yer aldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi ilçe sınırları içerisinde Kayseri ilinde yer alan önemli tarihi mekanların
bulunduğunu bu yapıların sadece Melikgazi veya Kayseri için değil Anadolu ve dünya
kültürel tarihi için önemli mekanlar olduğunu kaydetti.
Kayseri ilinin tarihi İPEK YOLUN’UN üzerinde yer almasının ve 6 bin yıllık bir geçmişin
izlerini taşımasından dolayı adeta açık alan müze ve arkolojik alan olduğunu hatırlatan
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 17 tarihi ve kültürel miras eseri
olan mekanı restore ederek günümüz hizmetine kavuşturduklarını bu çalışmaların devam
edeceğini bildirdi.
2015 yılında tarihi ve kültürel yapıların korunması, kollanması ve bunların restore edilerek
kullanıma sunulması için milat kabul ettikleri ve bu açıdan Kentsel Tasarım ve Dönüşüm
Müdürlüğü tahsis edilerek uzman bir ekip tarafından takip edileceğini ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Bu güne kadar çok ciddi çalışmalar yaptık ve bunların bir kısmını tamamladık. 17 eser
restore edilerek Kayserimize dolayı ile Anadolu Kültür envanterine kazandırdık. Şimdi de
Belediye Meclisimizce alınan karar ile Gesi bölgesindeki 141 Güvenciliği diğer adı Kuş
Evlerini, Gavremoğlu Konağını, Köşk Medresesi, Dört Ayaklı Türbe ve Tacettin Veli
Mahallesinde bulunan Tolun ayni Sarnıç bakım, onarım ve restorasyonu çalışması
yapılacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mekanlara tarihi dokunuşlar yaparak çok

yönlü bir çalışma yapıyoruz. Geçmişimize sahip çıkıp koruyor ve gelecek kuşaklara bu
eserlerin taşınmasına vesile oluyoruz. Bu belki genel manada değil ancak, ufak dokunuşlarla
tarihi dokusunu çok daha belirgin bir şekilde gün yüzüne çıkartabileceğimiz çalışmalara değer
ve önem veriyoruz. Ayrıca Kayseri Kültür Yolu projesinin alt yapısını oluşturuyor ve
bütününü tamamlıyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9977.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Başkan Çelik’ten Muhtarlara 3 Müjde
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyenin mahallelerdeki sinir uçlarını
oluşturan muhtarların tüm sıkıntılarını çözerek sıkıntısız bir çalışma ortamı sağlamaya
çalıştıklarını söyledi.Geçen hafta içinde 2014 Yılı...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyenin mahallelerdeki sinir uçlarını
oluşturan muhtarların tüm sıkıntılarını çözerek sıkıntısız bir çalışma ortamı sağlamaya
çalıştıklarını söyledi.
Geçen hafta içinde 2014 Yılı 2. Muhtarlar Toplantısı’nda Kocasinan Belediyesi sınırları
içinde yer alan mahallelerin muhtarlarıyla görüşen Başkan Mustafa Çelik,"Belediyenin
mahallelerdeki sinir uçlarını oluşturan, gözü-kulağı olan muhtarların sıkıntılarını çözerek
vatandaşa layıkıyla hizmet verebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu amaçla muhtarlara
sıkıntısız bir çalışma ortamı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.
Başkan Çelik, muhtarlara yeni birer bilgisayar vereceklerini, muhtarlık binalarındaki ısınma
sorununu çözeceklerini, eşleriyle birlikte tatile göndereceklerini müjdeleyerek,
"Arkadaşlarımız muhtarlık binalarındaki ısınma problemlerini hallediyor. Başkan
Yardımcımız İlyas Yıldırım’ı bu konuda görevlendirdik, önümüzdeki günlerde ısınma
problemini halletmiş olacağız. Dolayısıyla muhtar ofisleriyle ilgili ısınma sorunu kalmayacak.
117 mahalle muhtarına yeni bilgisayar alarak ortak bir sistem kullanmayı planlıyoruz.
Muhtarlarımıza yeni bilgisayarlar vereceğiz. Bu bilgisayarların en iyisini, en ideal olanını
seçiyoruz. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacak, bu sene itibarıyla bilgisayarları
dağıtacağız. Ayrıca ortak bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Ancak bu sistemin kurulması ve
hayata geçirilmesi biraz zaman alacak. İnşallah kısa süre içinde bilgisayarların yazılımını da
tamamlayarak teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.
Muhtarların gece-gündüz, yaz-kış demeden çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını, çoğu zaman
dinlenme imkanı bulamadıklarını vurgulayan Başkan Çelik; “İnşallah muhtarlarımıza kısa
süreli de olsa eşleriyle birlikte bir tatil yaptırıp dinlendirmeyi düşünüyoruz” şeklinde üçüncü
müjdeyi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9978.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Erbakan Vakfı’ndan Kan Bağışı
Kayseri Erbakan Vakfı, 40 kişilik heyetiyle "1 Kan 3 Can" kampanyası kapsamında Erciyes
Üniversitesi Kan Merkezinde bir araya gelerek kan bağışında bulundu. Geleneksel olarak her
üç ayda gerçekleştirilecek olan kampanya için Kayseri halkını...
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Kayseri Erbakan Vakfı, 40 kişilik heyetiyle "1 Kan 3 Can" kampanyası kapsamında Erciyes
Üniversitesi Kan Merkezinde bir araya gelerek kan bağışında bulundu. Geleneksel olarak her
üç ayda gerçekleştirilecek olan kampanya için Kayseri halkını kan bağışı yapmaya davet eden
Kayseri Erbakan Vakfı üyeleri örnek bir projeye imza attı.
Kayseri Erbakan Vakfı’nın geleneksel hale getirerek düzenleyeceği kan bağışı kampanyasının
önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten İl Başkanı Ahmet Çilsal; "Bilindiği
gibi, kan bağışı hem kişilerin kendi sağlığı, hem de ihtiyaç sahibi hastalar için hayati önem
taşıyor. Peygamber efendimiz, kan vermenin insan sağlığı açısından bir çok faydası olduğunu
bizlere hadislerle bildirmiştir." Toplumumuzun kan bağışı yapma konusunda duyarlı olması
gerektiğini vurlulayan Ahmet Çilsal ayrıca "1 Kan 3 Can kampanyamızın kar topu etkisi
yapmasını bekliyoruz ve tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9979.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez
Yönetim Kurulu:
Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı
açıklamada, "Osmanlıspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Osman Özköylü’nün dikkatini
çekmeli ve kendisi de, derhal yanlış yaptığı meslektaşlarımızdan...
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Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı
açıklamada, "Osmanlıspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Osman Özköylü’nün dikkatini
çekmeli ve kendisi de, derhal yanlış yaptığı meslektaşlarımızdan özür dilemelidir" talebinde
bulunuldu.
Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:
"Kayserispor’la oynadıkları ve kaybettikleri maç sonrası basın toplantısı için salona giren
Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün basın mensuplarına karşı hakaret içeren
ve öfke dolu sözleri Türk futbolunda yanlış giden bir başka olayına damga vurmuştur. Soru

sormak veya basın toplantısında teknik direktörlerin söylediklerinden, haber çıkarmak için
vakitlerini ayıran meslektaşlarımızın, hiç kimse tarafından azarlanmak veya hakaret görmek,
hak ettikleri bir durum değildir. Teknik Direktör Osman Özköylü’nün salonda kendisini
sakinleştirmeye çalışanlara rağmen, biri bayan diğer meslektaşlarımızın üstüne yürümesi
kendisine bu hakkı asla vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, "Bugüne kadar binlerce kez basın toplantılarını izlemiş arkadaşlarımız, ilk
defa bu kadar çirkin ve yakışıksız bir olayla karşı karşıya gelmişlerdir. Sporcunun, zeki, çevik
ve ahlaklısını alkışladığımız bu dönemde, teknik direktörler için de aynı sözlerin geçerli
olmasını dilemekteyiz. Osmanlıspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Osman Özköylü’nün
dikkatini çekmeli ve kendisi de, derhal yanlış yaptığı meslektaşlarımızdan özür dilemelidir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9980.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Tgc Gazetecilerin Üzerine Yürüyen Teknik
Direktörü Kınadı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman
Özköylü’nün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin üzerine yürüyerek hakaret etmesini
kınadı. TGC Yönetim Kurulu, kaybedilen her maçın ardından...
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman
Özköylü’nün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin üzerine yürüyerek hakaret etmesini
kınadı. TGC Yönetim Kurulu, kaybedilen her maçın ardından teknik direktörleri basını
suçlama alışkanlığından vazgeçmeye çağırdı.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“PTT 1. Lig’de Kayserispor’a maç kaybeden Osmanlıspor’un Teknik Direktörü Osman
Özköylü, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt vermek yerine kızarak,
hakaret ederek üzerlerine yürümüş ve özellikle bir kadın gazeteciye karşı tehditler
savurmuştur. Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’yü meslektaşlarımıza karşı
yaptığı bu yakışıksız tavrı nedeniyle kınıyoruz. Sporda şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılan
yasanın zaman zaman yetersiz kaldığı sportif olaylarda, takım yöneticilerinin ve antrenörlerin
ortamı gerecek davranışlar içinde bulunmamaları büyük önem taşımaktadır. Son zamanlarda
özellikle kaybedilen maçların ardından teknik direktörlerin basını suçlama çabası içine
girmeleri bir alışkanlık haline gelmiştir. Bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçilmesi sporda
barış ve centilmenlik ruhunu yeniden canlandıracaktır. Halkın haber alma ve gerçekleri
öğrenme hakkı için çalışan gazeteciler de görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirecektir.“
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9981.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Talas’ta Tüm Belediyecilere Emlak Eğitimi
Talas Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Talas, Melikgazi, Kocasinan ve
Hacılar belediyelerinde görevli personele belediye gelirleri ve emlak vergisi uygulamaları
konularında eğitim verildi.Tarihi tol ibadethanede verilen eğitime...
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Talas Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Talas, Melikgazi, Kocasinan ve
Hacılar belediyelerinde görevli personele belediye gelirleri ve emlak vergisi uygulamaları
konularında eğitim verildi.
Tarihi tol ibadethanede verilen eğitime belediyelerin başkan yardımcıları, emlak servisinde
görevli personeller katıldı. İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep Demir’in konuşmacı olarak
katıldığı eğitimde belediye personellerine yeni uygulamalar ve yapılması gereken konular
hakkında bilgiler verildi.
Eğitimin ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye başkanı
seçilmeden önce belediyelerle birçok proje hazırladıklarını belirterek, "En önemli mesele
personelin iş yoğunluğundan dolayı kendini geliştirememesi. Aslında belediyelerimizde çok
nitelikli personel var ama yeteri kadar eğitim imkanı tanınmamış, yurtiçi yurtdışı geziler
düzenlenmemiş. Bu nedenle biz bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Belediyeler ve kurumlar
arası koordinasyon çok önemli. Talas Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi, KASKİ,
Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, Türk Telekom gibi kurumlarla koordinasyon halindeyiz.
Böylelikle kamu kaynaklarını etkin kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Palancıoğlu, "Belediyelerin en büyük sorunlarından biri gelirlerdir. Bu tür
çalışmalarla tahakkuk ve gelirler miktar olarak arttı. Bu nedenle arkadaşlarımız Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB) ile işbirliği yaparak bu programı hazırladı. TBB ve Avrupa Birliği
ile temas kurarak bilgi birikimlerinden yararlanmaya başladık. Birçok konuda projeler
yapacağız." dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu, eğitime katılanlara sertifikalarını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9982.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Doktoru Tehdit Etti 5 Ay Hapis Ve 7 Bin Tl Para
Cezası Aldı
Kayseri’de tartıştığı doktoru tehdit eden bir kişiye, 5 ay hapis cezası ve 7 bin TL para cezası
verildi.Kayseri’de 25 Haziran’da meydana gelen olayda, Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Psikoloji Servisi’nde tedavi gören S.K., tartıştığı...
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Kayseri’de tartıştığı doktoru tehdit eden bir kişiye, 5 ay hapis cezası ve 7 bin TL para cezası
verildi.
Kayseri’de 25 Haziran’da meydana gelen olayda, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoloji
Servisi’nde tedavi gören S.K., tartıştığı servis doktorunu tehdit etti. Doktorun şikayeti üzerine
6.Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonuçladı. ’Tehdit’ ve ’Hakaret’ suçundan
yargılanan S.K., mahkeme heyetine verdiği ifadede, olay tarihinde psikolojik sorunlarının
olduğunu söyledi. S.K., "Ben depresyonda olduğumdan dolayı malulen emekli olmuştum ve
her yıl raporum yenilenmekteydi. Olay tarihinde de yine raporumu yeniletmek amacıyla
hastaneye gittim. Mağluliyet durumum yüzde 2’ye düşürüldü. Bu nedenle doktorla görüştüm.
Hakaret içeren söz söyleyip söylemediğimi bilmiyorum" dedi.
Psikoloji doktoru ise verdiği ifadede, "Olay tarihinde ben hastanede psikoloji uzmanı olarak
görev yapıyordum. Sağlık kurulu heyetinde görev yaparken sanığında muayenesini yaptım.
Sonra heyetin toplantı salonuna geçerek raporları imzaladım. Bu sırada hastalar raporun
içeriğini bilmiyorlardı. Odadan çıktığımda koridorda yürürken sanık önümü kesti. ’Eğer
raporum düşük çıkarsa ben sana gösteririm. Senin hayatını karartırım’ gibi sözler söyledi.
Bende raporların henüz hastalara verilmediğini ve rapordan memnun olmamaları halinde
itiraz edebileceğini söyledim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti, ’Tehdit’ ve ’Hakaret’ suçundan yargılanan S.K.’ya 7 bin TL para cezası ve
5 ay hapis cezası verdi. S.K’nın cezası, mahkemedeki iyi hali dolayısıyla ve sabıkası
bulunmadığı için 5 yıl ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9983.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Tehdit Ve Yağmaya 6 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Kayseri’de yağma, tehdit ve bıçak taşıma suçlarından yargılanan zanlıya 6 yıl 5 ay 23 gün
hapis cezası verildi.3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 17 yaşındaki M.K.’yı Şubat
ayında ve Eylül ayında iki defa bıçakla tehdit...
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Kayseri’de yağma, tehdit ve bıçak taşıma suçlarından yargılanan zanlıya 6 yıl 5 ay 23 gün
hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 17 yaşındaki M.K.’yı Şubat ayında ve Eylül
ayında iki defa bıçakla tehdit ederek gasp ettiği ve ölümle tehdit ettiği iddia edilen 17
yaşındaki C.Ş. son kez hakim karşısına çıktı.
Yapılan yargılama sonrasında okuldan dershaneye giden M.K.’yı gasp etmek suçundan
yargılanan C.Ş.’ye Şubat ayında gasp etmekten 3 yıl 8 ay 13 gün, Eylül ayındaki gasp
olayından ise 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verilirken, tehditten 2 bin TL, bıçak taşımaktan
ise bin TL para cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9984.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Yahyalı’da Kentsel Dönüşüm Başlasıyor
Yahyalı Belediyesi Camikebir ve Favziçakmak mahalleri sınırları içinde kalan dağbalı
mevkisinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm için çalışmalara başladı.Yahyalı’nın
modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel döşünüm...
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Yahyalı Belediyesi Camikebir ve Favziçakmak mahalleri sınırları içinde kalan dağbalı
mevkisinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm için çalışmalara başladı.
Yahyalı’nın modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel döşünüm gerekli olduğunu
belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Başkan Öztürk “ TOKİ ile yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları son aşamaya geldi. Biz
Toki ile görüşmeden önce inşaat sektöründeki firmalarımız ve iş adamlarımızla kentsel
dönüşüm için görüşmeler yaptık ama yapılacak projeye talip olan firma bulamadık. Kendi
işçimiz, kendi ustamız, kendi esnafımız, kendi iş adamımız ekmek yesin istedik ama çok
istekli olmadılar. Kentsel dönüşüm ile alakalı Toki’ den gelen uzmanlar projenin yapılacağı
bölgede incelemelerde bulundular. Daha önceki yıllarda bu bölge için hazırlanmış ama hayata
geçmemiş projeyi de yakından biliyorlar" dedi.
Başkan Öztürk, "Biz bu projeyi tekrar canlandırmış olduk. Dağbalı bölgesinde kentsel
dönüşüm ile 400 konut yapılacak. Bu konutlar üst gelir, orta gelir ve düşük gelir grubuna
hitap edecek şekilde yapılacaktır. İçinde okulu, ticaret merkezi, yeşil alanı ve çocuk parkının
yer aldığı kentsel dönüşüm projesi, 47.000 m²’si belediyemize ait toplam 84.000 m²’lik bir
alanı kapsamaktadır. İnşallah burada belediyemize iyi bir gelirin de geleceğini ümit ediyorum.
Allah nasip ederse önümüzdeki hafta pazartesi ön protokolü imzalamış olacağız. İlçemizde
konut sıkıntısı var, insanlarımızdan talepte var. Kentsel dönüşüm yapılacak bölge
meydanımıza çok yakın. İnsanlarımızın çok sevdiği ve şimdiden taleplerin olduğu bölgenin
ayrıca çok güzel panoramik manzarası var. Hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9985.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Rainbov’dan ’spor’da Kardeşlik’
Çağrısı
Erkekler Hentbol Süper Lig’nde mücadele eden Rainbow Kayseri Sportif Direktörü Yücel
Şimşek, hentbol müsabakalarında meydana gelen şiddet olaylarına dikkat çekmek için bildiri
yayınladı.Düzenlediği bildiride sporda ahlak ve dostluğa vurgu...
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Erkekler Hentbol Süper Lig’nde mücadele eden Rainbow Kayseri Sportif Direktörü Yücel
Şimşek, hentbol müsabakalarında meydana gelen şiddet olaylarına dikkat çekmek için bildiri
yayınladı.
Düzenlediği bildiride sporda ahlak ve dostluğa vurgu yapan Şimşek, "Sporda ahlak, kardeşlik
ve dostluk gayesiyle hentbol camiasına yeni bir kan ve yeni bir umut ışığı dağıtmak amacıyla
sosyal bir sorumluluk bilinci ile kurulmuş olan kulübümüzün Kayseri’de konuk ettiği
takımları ‘’Tanrı misafiri’’ şiarı ile en iyi şekilde ağırlamak ve memnun etmek için elinden
gelen gayreti gösterdiği malumdur. Bu durum hentbol camiamızın takdiriyle karşılanmaktadır
aynı düşünce ve beklentimiz de daimdir.
Bazı illerde yaşanan tatsız olaylar hentbol camiasını olduğu gibi, kulübümüzü de derinden
üzmektedir. Gerekli tedbirlerin alınması noktasında ilgili kurumların ve federasyon
yetkililerimizin daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bursa ve Amasya’nın yaşadığı sıkıntıları
şiddetle kınayarak ve üzülerek takip ettik. Sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı
durumların olmaması düşüncesi ile Rainbow-Trabzon maçı öncesinde gerekli önlemlerin
alınacağını ve hassasiyetin gösterileceğini beklemekteyiz.Aynı hassasiyet ve şuuru kendine
her zaman şiar edinmiş kulübümüz sezon başından beri bunu her durumda göstererek dostluk
ve kardeşliğin bayraktarlığını yapmaya devam edecektir.Hentbol kamuoyuna saygıyla
duyurulur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9986.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kedi Bakım Evi Dezenfekte Edildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, Kedi Bakım Evi ve Beştepeler Mini Hayvanat
Bahçesi’nde dezenfekte edildi.Düzenli olarak her ay gerçekleştirilen Dezenfeksiyon
çalışmaları ile birlikte barınaklarda bulunan hayvanlar salgın hastalıklara...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, Kedi Bakım Evi ve Beştepeler Mini Hayvanat
Bahçesi’nde dezenfekte edildi.
Düzenli olarak her ay gerçekleştirilen Dezenfeksiyon çalışmaları ile birlikte barınaklarda
bulunan hayvanlar salgın hastalıklara karişı korunuyor. Hayvanların sağlık ve rafahının her
daim korunması gerektiğini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş
Genel Müdürü Ali Üstünel, her ay Kedi Bakım Evi, Köpek Barınağı ve Mini Hayvanat
Bahçesi’nde dezenvekte çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi dezenfekte ekibinin çalışmaları 2 saat sürdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9987.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Develi Ve Yahyalı’da Coşkulu Kongre
AK Parti Kayseri teşkilatı, 10. ve 11. kongresini de, coşkulu bir şekilde Develi ve Yahyalı
ilçesinde gerçekleştirdi. Develi İlçesi’nde mevcut Başkan Mehmet Durukan, Yahyalı
İlçesi’nde de mevcut Başkan Ahmet Büber tek liste ile girdikleri...
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AK Parti Kayseri teşkilatı, 10. ve 11. kongresini de, coşkulu bir şekilde Develi ve Yahyalı
ilçesinde gerçekleştirdi. Develi İlçesi’nde mevcut Başkan Mehmet Durukan, Yahyalı
İlçesi’nde de mevcut Başkan Ahmet Büber tek liste ile girdikleri kongreden yeniden ilçe
başkanı seçildi.
Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye, TBMM Başkanvekili Sadık
Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel, Prof Dr. Pelin Gündeş Bakır ve İsmail
Tamer, Kayseri Koordinatörü Recep Yıldırım, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, İlçe koordinatörleri, İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, güncel ve siyasi konuşmalara
geçildi. İlk konuşmayı Prof Dr. Pelin Gündeş Bakır yaptı. Bakır konuşmasına AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden için övgü dolu sözlerle bahsederek başladı.
AK Parti’deki bu birlik ve beraberliğin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğine değinen Bakır,
"Hakikaten Temmuz ayında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sadece 40 gün önce,
Türkiye’nin kaderini belirleyecek bir seçimden önce yönetime gelip, sonra da böyle bir
başarıyı Kayseri’ye yaşatmak her babayiğidin harcı değildir. Parti ve teşkilat yönetmek kolay
bir iş değil. Partimiz, bazı sıkıntılı dönemlerden geçti. Ama ne zaman ki Hüseyin Cahit Özden
Bey göreve geldi. Bu gün ki ivmemizi tekrar yakaladık. Partimizi seçimlerle birlikte, tekrar bu
yönetimimizle daha ileriye götüreceğiz. Hakikaten belki Türkiye genelinde, tüm il yönetimleri
arasında bir derecelendirme yapılsa, il başkanımız ve il yönetimimizin en tepede olacağını
kalben inanıyorum." şeklinde konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, AK parti’nin Dünya da örneği olmayan bir
gelişme ile oylarını artırmış, tüm girdiği tüm seçimlerden de zafer ile çıktığını belirterek, " Bu
kolay olmamıştır. Ama, AK parti yine ezber bozmaya devam edecektir" dedi.
Geçtiğimiz Mayıs ayındaki Gezi olaylarına da değinen Tamer, 10 tane ağacı bahane edip,
Gezi olaylarını başlattılar. Mesele ağaç meselesi değildi arkadaşlar. Eğere mesele ağaç
meselesi olsaydı! Bu gün Yalova’da 180 tane ağacı yok eden zihniyeti de, o tencere ve
tavacıların aynı tepkiyi göstermeleri gerekirdi. Vesayetlerin olduğu dönemlerde farklı
vesayetler ortaya çıkarmaya çalıştılar. Paralel denen bir yapı hükümeti gayri resmi yollarla
yıkmanın peşine düştü. Ama şükürler olsun pek çok iftiralar bertaraf edildi.
31 Mart yerel seçimler hedef alındı. 31 Mart seçimlerinden de anlımızın akıyla çıktık.
Karşımıza çıkardıkları o temeli olmayan çatı var ya çatı. Ne oldu? Çöktü. " dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise, Kayseri’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,
Hacılar ve Yahyalı’dan sonra, Develi’nin yüzde 74 ile en yüksek oyu verdiklerini ifade
ederek, "Muhalefet Ha babam, havanda su dövmeye devam ediyor. Ama biz bu muhalefetten
razıyız. Kılıçdaroğlu, CHP’nin başında durmaya devam etsin. Bahçeli’de, orada Devlet gibi
dursun. Biz bunlardan razıyız. Çünkü böyle muhalefete can kurban. Söyledikleri bir şey yok.
Önerdikleri bir şey yok. Yaptıkları bir şey yok. Kendi partileri içerisinde küçük olsun, benim
olsun düşüncesi ile hareket ediyorlar. Ama bizim derdimiz o değil. Türkiye büyüsün.
İnsanlarımız gelirlerden daha çok pay alsınlar. Hizmet kervanı sürsün. Onun için diyoruz ki
biz. Gümüşören Barajı’nda 100 milyon metreküp su birikecek, bunu Develi Ovası’na aktarıp
tarım yaptıracağız. Bunları AK Parti gelene kadar düşünüp yapacak kimse var mıydı? Ya bu
muhalefetin kendine gücü yetmiyor ki, projelere gücü yetsin." şeklinde konuştu.
Son olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de, diğer partilerin büyük
kongrelerini bile, bu coşku ve heyecanla yapamadıklarını ve Develi’deki bu kongrenin onlara
örnek olmasını istedi.
Özden, " Bu kongremizi örnek alsınlar ve nasıl kongre yapılırmış görsünler. Develi’ye 5-6
kez gelerek, eski ilçe ve belediye başkanları istişareler yaparak bu listeyi oluşturduk. Biz, bu
istişare modelini 1. Olağan Kongremizden örnek aldık. 1. Olağan Kongremiz de, Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu, Genel Başkanımız ve Başbakanımız oldu. Davutoğlu’nun arkasında herkes
durdu ve oyunu ona kullandı. Bizlerle yapılan istişareler sonunda bir liste oluşturduk. Başkan
adayı olmak isteyen arkadaşlarımız dahi o listenin arkasında durdular. Ve aynı güzelliği
Develi kongresinde de yaşadık" dedi.Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi.
Kongreye tek liste ile giren mevcut başkan Mehmet Durukan yeniden Develi ilçe başkanlığına
seçildi.Günün ikinci kongresi ise, Yahyalı ilçesinde gerçekleştirildi. Burada da kongreye tek
liste ile giren mevcut başkan Ahmet Büber güven tazeleyerek ilçe başkanlığına seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9988.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Öğretmenden Öğrencisine Son Dokunuş
Kayseri’de bir parkta ölü olarak bulunan 17 yaşındaki öğrencisini sınıf öğretmeni Songül
Polat tabutuna dokunarak son yolculuğuna uğurladı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin
Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’ndeki parkta...
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Kayseri’de bir parkta ölü olarak bulunan 17 yaşındaki öğrencisini sınıf öğretmeni Songül
Polat tabutuna dokunarak son yolculuğuna uğurladı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’ndeki parkta
sabah saatlerinde vatandaşların yerde yatan biri olduğunu ihbar ettiği öğrenildi. İhbar
sonrasında olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık
ekiplerinin yaptığı incelemelerde yerde yatan 17 yaşındaki N.K.’nın öldüğü belirlendi.
Parkta ölü olarak bulunan N.K., yapılan incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Merkez Endüstri Meslek Lisesi
öğrencisi olan N.K.’nın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Hunat Camii’ne getirildi.
Acı haberi alan N.K.’nın arkadaşları ve öğretmenleri cami avlusunda gözyaşlarına
boğulurken, N.K.’nın sınıf öğretmeni Songül Polat, öğrencisinin tabutuna son kez dokunarak
onu son yolculuğuna uğurladı. Songül Polat, gözyaşları içinde ağlayan diğer öğrencilerini de
sakinleştirmek için büyük çaba harcarken, bazı öğrenciler, "Kalk hadi okula gideceğiz. İhsan
hoca sınıfta bizi bekliyor. Hadi kalk okula gidelim" diyerek feryat etti.
17 yaşındaki N.K.’nın cenazesi kılınan namazın ardından İldem mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9989.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kadınlar Türkiye Kupası’nda Kuralar Çekildi
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) Kadınlar Türkiye Kupası 8’li
finallerinde Fenerbahçe ile eşleşti.Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine
çeyrek finallerde mücadele edecek takımların temsilcileri...

08 Aralık 2014 Pazartesi 15:09

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) Kadınlar Türkiye Kupası 8’li
finallerinde Fenerbahçe ile eşleşti.
Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine çeyrek finallerde mücadele
edecek takımların temsilcileri katılırken, AGÜ Spor’u Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Sekreter Adil Çakmak temsil etti.
AGÜ Spor Yönetim Kurulu Üyesi Adil Çakmak kura çekiminde ‘’İlk 8 takım arasına girme
başarısını göstererek finallere kalan takımlar başarılı olmuş takımlardır’’ dedi.
Çakmak, çekilen kuranın hayırlı olmasını dileyerek, kupada mücadele edecek olan takımlara
kazasız, sakatsız ve özellikle hakem hatalarının olmadığı finaller diledi.
AGÜ Spor, tek maçlı eleminasyon sistemiyle 24-28 Aralık tarihlerinde Mersin Servet Tazegül
Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek müsabakalarda çeyrek finalde Fenerbahçe ile mücadele
edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9990.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Engelsiz Sanatlar Kültür Ve Dayanışma
Derneğinden Kınama
Engelsiz Sanatlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ersin Çimen, Anadolu Sakatlar
Derneği Başkanı Osman Kılıç’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilere yönelik
yaptığı açıklamalarından dolayı düzenlediği basın açıklamasında,...
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Engelsiz Sanatlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ersin Çimen, Anadolu Sakatlar
Derneği Başkanı Osman Kılıç’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engellilere yönelik
yaptığı açıklamalarından dolayı düzenlediği basın açıklamasında, "‘Engelliler dünyada
ettikleri günahın cezasını çeken kullardır’ diyor. Erdemli bir insanın şu açıklamadan sonra
kendi camiasına ihanet etmiş olduğunu düşünüyorum. O görevde oturmaması gerektiğini
düşünüyorum" dedi.
Engelsiz Sanatlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ersin Çimen, yaptığı basın
açıklamasında, "İnsanların bindiği dalı kesmesi açıklamasının tam karşılığı. ‘Engelliler
dünyada ettikleri günahın cezasını çeken kullardır’ diyor. Sonuçta yine saygı duyuyorum.
Neden? 4 bin üyesi olan sivil toplum kuruluşunun lideri. Toplumda lider olmak ayrı bir
özellik. Dünyada insanlara liderlik görev olarak verilmez. Liderliği kendi icraatları ile alırlar.
Sen 4 bin üyesi olan derneğin başına geçmişsin demişsin ki ‘ben bu işte lider olacağım’ fakat
şimdi kalkıyorsun kendi camiana ‘biz Allah tarafından cezalandırılan kullarız’ diyorsun. O
zaman şöyle sonuçlar çıkmıyor mu? Örneğin Aşık Veysel’i inkar edebilir miyiz? Edemeyiz.
Neden? 87 yıl yaşamış bunun 75 yılını Türk kültürüne ve edebiyatına harcamış. Kendisi hak
aşığı olmuş bir engelli. Allah kendine aşık olmuş bir kulunu cezalandırır mı? Yada siz gün

içerisinde bir kasiyere, güvenlik görevlisine bazen işinizi yapmadığında azarlıyorsunuz ve
vebal işliyorsunuz. Her gün insan kendi hayatı içerisinde küçük veballer işlediği olur. Allahü
Teala bunların hepsini cezalandıracak olsa dünyada 8 milyar insan yaşıyor o zaman 8 milyar
engelli yaşamış olur" diye konuştu.
Çimen ayrıca, "İşte satır arasında ‘bana yardımcı olunmuyor’ diyor. Ticari kaygıyla hizmet
kaygısını birbirinden ayırmak lazım. Toplum nereye hizmet edeceğini çok iyi biliyor. Sen
kalkar da biz cezalıyız dersen toplumun nazarında kendi kendini küçük düşürmüş olursun ve
sana uzanacak elleri de itmiş olursun. Nereye kadar devam edeceksin. Kendi camianın yüzüne
nasıl bakacaksın. Yapılan konuşmanın özrü nasıl gelir bilmiyorum. Bunun cevabını
engellilerin kendi içinde vermesi gerektiğini düşünüyorum. Erdem; olgunluk demektir.
Erdemli bir kişinin de bu açıklamadan sonra o görevde çok oturmaması gerektiğini
düşünüyorum. Erdemli bir insanın şu açıklamadan sonra kendi camiasına ihanet etmiş
olduğunu düşünüyorum. O görevde oturmaması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9991.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Yerli Malı Tüketimi Teşvik Edilecek
Yerli malları haftası öncesinde Kayseri Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Orhan
Düzgün, yerli malı tüketiminin kamu kurum ve kuruluşlarda kullanımının teşvik edilmesi
amacıyla çalışma toplantısı düzenlendiğini söyledi.Kayseri...
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Yerli malları haftası öncesinde Kayseri Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Orhan
Düzgün, yerli malı tüketiminin kamu kurum ve kuruluşlarda kullanımının teşvik edilmesi
amacıyla çalışma toplantısı düzenlendiğini söyledi.
Kayseri Valiliği Toplantı salonunda düzenlenen “Kayseri’de Yerli Tüketim ve Üretimin
Desteklenmesi” konulu toplantıda konuşan Vali Orhan Düzgün, "Yerli malları haftası
öncesinde bugünden başlayarak tüketici bilincinin yaygınlaştırılması, yerli malı üretiminin ve
tüketiminin yaygınlaştırılması amacıyla bu haftada biraz daha duyarlılık oluşturmak
gençlerimizden başlayarak kamu kurumlarımıza varıncaya kadar belediyeler,
kaymakamlıklar, il müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve esnaf odalarımız dolayısıyla
toplumumuzun tamamına hitap edebilecek bir şekilde yerli malı tüketiminin ve dolayısıyla da
üretiminin teşvik edilmesi amacıyla bugün bir çalışma ve tanıtım toplantısı düzenlemiş
bulunuyoruz" dedi.
Vali Düzgün, "Bu topraklar bildiğiniz gibi aslında cumhuriyetimizin kuruluşundan başlayarak
yerli malı üretimi konusunda çok önemli projelere güzel oluşumlara sahne olmuştur ve
bunların meydana geldiği topraklardır. 1926’da ilk yerli uçak fabrikası Kayseri’de kuruldu.
Yaklaşık 20 yıllık üretimin sonunda kapatılmıştır. İlk yerli malı denilince çocukluğumuzda
60’lı, 70’li, 80’li yıllarda Sümerbank’ın Türkiye’deki yeri ve önemi çok daha fazlaydı. Kendi

tükettiğimizi kendimiz üretmemiz adına devletimizin önderliğinde kurulmuş olan fabrikaların
başında yer alıyordu. Özel sektörümüzün de giderek güçlenmesi sonucu bazı özelleştirme
faaliyetleriyle beraber Sümerbank’ta özelleşti" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9992.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Nurettin Topçu Anıldı
Türk düşünce dünyasının önemli ismi, akademisyen ve fikir adamı Nurettin Topçu Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen panelle anıldı. Panele
Kayseri ve Kayseri dışından bilim adamları katıldı.Büyükşehir...
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Türk düşünce dünyasının önemli ismi, akademisyen ve fikir adamı Nurettin Topçu Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen panelle anıldı. Panele
Kayseri ve Kayseri dışından bilim adamları katıldı.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Nurettin Topçu
paneli Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde yapıldı. Büyük ilgi gösterilen paneli
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan da takip etti.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arslan Topakkaya’nın
moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kara, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Kök ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Birgül katıldı.
Yoğun ilgi göen panelde Yazar ve Fikir Adamı Nurettin Topçu tüm yönleriyle katılımcılara
tanıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9993.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Öksüt Suyunda Sona Gelindi
2004 Haziran ayında Zamantı Tüneli yapım çalışmalarında fark edilen ve saniyede 315 litrelik
debiyle akan Öksüt İçe Suyu projesinde sona gelindi.Öksüt Suyu 2006 yılında Devlet Su İşleri
tarafından Develi Belediyesine aktarıldıktan sonra...
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2004 Haziran ayında Zamantı Tüneli yapım çalışmalarında fark edilen ve saniyede 315 litrelik
debiyle akan Öksüt İçe Suyu projesinde sona gelindi.
Öksüt Suyu 2006 yılında Devlet Su İşleri tarafından Develi Belediyesine aktarıldıktan sonra
2010 yılında proje aşamasına gelindi ve 2012 de yapım işlerine başlandı. Bu yıl Kasım ayı
itibariyle şebekelere dağıtım işleri başlanan proje, bugün itibariyle ilçe musluklarından
akmaya başladı. Ocak ayında ihale süresi tamamlanacak olan Öksüt İçme Suyu Projesi
kapsamında Develi hattına toplamda 23 km’ lik bir hat döşenmiş olup, toplam maliyetinin ise
17 milyon lira olduğu açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Develi Belediye Başkanı
Mehmet Başkan Cabbar “Lezzeti ve kalitesi standartların çok üzerinde olan içme suyumuza
kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu projede başta hükümetimiz olmak üzere
emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, Develimize hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9994.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Emniyeti’nden Kaçak Sigara
Operasyonu
Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu 115 bin paket
kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi...
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Kayseri Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu 115 bin paket
kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından KayseriMalatya karayolu üzerinde durdurulan 63 plakalı araçta yapılan aramada 115 bin paket kaçak
sigara ele geçirildiği belirtti.

Açıklamada, araçta bulunan DU ve MŞU isimli şahısların yakalanarak haklarında 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiği bilgisi
de verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9995.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Melikgazi Belediye Bünyesinde Kudeb
Oluşturulacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi
dokuyu korumak ve yaşatmak amacıyla çıkardığı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma
Yasasının ilgili maddelerine istinaden, belediye bünyesinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi
dokuyu korumak ve yaşatmak amacıyla çıkardığı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma
Yasasının ilgili maddelerine istinaden, belediye bünyesinde Kentsel Tasarım Müdürlüğüne
bağlı olarak Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) oluşturulacağını
söyledi.Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu kısa adı KUDEB ile belediye sınırları
dahilinde bulunan ve tarihi özelliği olan binaların korunması, bakımı ve onarım süreçlerini
hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi, tarihsel
yapıları ve Kayseri’ye özgü ancak Anadolu’nun tapusu sayılabilen eserlerin korunması,
kollanması ve onarılması çalışmasına önem verdiğini kaydetti.Kültür ve Turizm Bakanlığının
onayı ile oluşturulacak KUDEB ile Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkların bakım, onarım ve
yenileme de KUDEB’e önemli görevler düştüğünü ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklama da bulundu; “Melikgazi Belediyesi olarak
Kayseri İl sınırları içerisinde yer alan 1206 taşınmaz kültür varlıklarından 596‘sı Melikgazi
ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Bunların bir kısmı Kayseri ile anılır, Kayseri ile bilinir
hale gelmiştir. Örmek olarak Kayseri Kalesi, Kapalı Çarşı Hunat Medresesi, Han Camisi,
Ulucami, Döner Kümbet gibi akla ilk gelen yapılardır. Melikgazi Belediyesi olarak tarihsel
mekan ve yapıları önemsiyor ve değer veriyoruz. 17 tarihi yapıda restorasyon gerçekleştirdik.
Bu tarihi eserlere verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Ancak bununla yetinmeyip Kentsel
Tasarım Müdürlüğü oluşturduk. Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile taşınmaz
kültür varlıkların tamirat ve tadilatlarına ilişkin çalışmaları bir bütün olarak değerlendirecek
olan belediyemiz bünyesinde Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurulacaktır.
Bu birimde çalışacak olanlar tarihi eserlerin restore çalışmalarına hız katacak olup Kayseri
Kültür Varlıklarını ortaya çıkarıp günümüzün kültür, sanat, turizm ve ekonomik değerlerine
kazandıracaklardır“
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9996.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Belsin’de Su Kesintisi
KASKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Belsin, Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde
yapılan çalışma sırasında, müteahhit firma tarafından içme suyu borusuna zarar verildiği
belirtildi.KASKİ’den yapılan açıklamada bölgedeki ana...
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KASKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Belsin, Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde
yapılan çalışma sırasında, müteahhit firma tarafından içme suyu borusuna zarar verildiği
belirtildi.
KASKİ’den yapılan açıklamada bölgedeki ana taşıyıcı olan 350 milimetre çapındaki borunun
tamiri için ekiplerin müdahalede bulunduğu ve arızayı gidermek için çamlışmaların
sürdürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, sürdürülen çalışmalar nedeniyle Tınaztepe, Kocatepe, Anafartalar, 19 Mayıs
Mahallesi ile Sakarya mahallelerinin bir süre susuz kalacağı duyuruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9997.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Bu Kışın Da Gözdesi Doğa Harikası İle
Bütünleşen Merit International
Kışın serin yüzünü iyiden iye gösterdiği şu günlerde Merit misafirperverliği ve inanılmaz
avantajlı fiyatlar ile ziyaretçilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
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KIBRIS’TAKİ EN BÜYÜK TURİZM OPERASYONUNU YÖNETİYORUZ
Kıbrıs’taki en büyük turizm operasyonunu yönetiyoruz diyen “Merit Turizm Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Reha Arar,’’ Yatak kapasitemiz 2.500. En son yatırımımız bu hafta açılan
Royal Premium oldu. Royal Premium, Merit Royal Hotel'in ikinci bloğu. Merit Royal'e 14
yaşından büyüklerin almıyoruz. Bunun nedenini ise otelimizin daha çok casino içerikli olması
ve otel misafirlerinin daha rahat edebilmesi. Ancak, Royal Premium geniş alanlarıyla
çocukların arzulayabilecekleri her şeyi bünyesinde barındırıyor. Merit Royal, SPA’sı ve A'la
Carte restaurantlarıyla iddialı olurken Royal Premium’da, daha çok fast fooda yönelik,
çocukların mutlu olacakları bölümlerden oluşuyor. Havuz bakımından da farklılıklar var.
Royal Premium’da çocuk havuzları bulunuyor. Otellerimizin bünyesel özelliklerini de fark
yaratarak tercihlerde alternatif yarattık. Merit Royal Premium'un odalarının Merit Royal'den

daha lüks ve daha geniş. 270 yataklı Merit Royal Premium’da toplam 150 oda
bulunmaktadır’’ dedi.
KUSURSUZ "SİZE ÖZEL" HİZMET...
Kayserili yatırımcı M.Tarık Aydemir’de Kıbrıs Merit International’un bir marka haline
geldiğini ve Dünya’nın birçok ülkesinden gelen turistlerin tercih ettiği bir yer olduğunu
söyledi. Doğa harikası ile bütünleşen Merit International’ın Kıbrıs’ın havasını değiştirdiğini
ifade eden Aydemir, “Merit Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Reha Arar Kıbrıs
Turizmini ayağı kaldırdı. Yapılan yatırımlar turizm sektörünü canlandırdı. İmkanı olan
herkesin Merit International’e gitmesini tavsiye ederim” dedi.
STANDARTLARIN ÜSTÜNDE BİR HİZMETLE BÜTÜNLEŞEN FİRMA MERİT
INTERNATİONAL
Takım çalışmasına inanan, güvenilir, deneyimli, kalite anlayışını benimsemiş
profesyonellerden kurulmuş olan Merit International, çalışanlarının girişimci ruhları, üstün
kalite ve standart anlayışları ile yatırımcı ortaklarına turizm sektöründe elde edilmiş yılların
deneyimlerinden yararlanma imkanı vermektedir. Merit International’ın her kademedeki
yöneticileri ve çalışanları, pozitif düşüncenin başarının önemli bir anahtarı olduğunun
bilincindedirler. Her zaman "EVET YAPACAĞIM" diyerek olaylara pozitif yaklaşmakta; bu
felsefeyi iş ortakları ve misafirleriyle paylaşmaktan mutluluk duymaktadırlar. Merit
International, NET Holding’in alt yapı ve teknik birikimlerinden yararlanarak zincirlerine
yeni halkalar eklemek, işletmekte oldukları otellerin talep ve verimliliğini arttırarak kurum
kimliğini geliştirmek amacındadır. Merit International, yatırıma harcanan paranın değer
bulduğu en doğru adres olup, yarınların güler yüzle ve standartların üstünde bir hizmetle
bütünleşmesinin sonucudur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9998.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Bilfenli öğrenciler MARS’a yolculuğu başlattı
Bilfen Liseleri öğrencileri, MARS dönemini başlatan, insanlığın bugüne kadar en uzak
menzile gönderdiği Orion Uzay Mekiğinin fırlatılmasına tanıklık etti. Mekiğin fırlatılacağı
günden itibaren iki gün boyunca ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral NASA
Uzay Üssü’nde kamp kuran öğrenciler, dünyanın TV’lerden izlediği Orion’un saat 07.05’teki
fırlatma anına nefeslerini tutarak geriye sayımla tanık oldu.
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Bilfen Liseleri, İstanbul, Ankara ve Kayseri Kampüslerinden 80 öğrencisini, Mars’a
gönderilecek füzenin ilk test uçuşu için NASA’nın Orlando’daki Uzay İstasyonu’na gönderdi.
Üç gün süren uzay eğitimin ardından, Orion ile ilgili bütün çalışmaları yakından izleyen
Bilfen Liseliler, Ay’a ayak basılmasından sonra insanlık tarihi için ikinci büyük adıma tanık
oldular. NASA Başkanı Charles Bolden canlı yayında yaptığı açıklamada “Bugün NASA için
önemli bir gün. Mars döneminin ilk günü! Ay’a yolladığımız mekiğe göre ise çok daha

yüksek teknoloji ile çalışıyoruz. Ay’a yolculuk 5 gündü, bu yolculuk toplam 3 yıl sürecek. Ve
bizim bununla başa çıkabilecek teknolojimiz var. Deneylerimize devam ediyoruz, hiç bir
çalışmamızı riske atamayız. Mars’a gitmeden önce yapacak çok işimiz var.” dedi.
Yeri ve göğü titreten Orion çok heyecanlandırdı!
USA Camp ve NASA işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyon için ABD’ye davet edilen
Bilfenli öğrencilerin, üç gün süren eğitimlerinin ardından heyecanla bekledikleri Orion’un
fırlatılma sürecinde yaşadıkları deneyim ve eğitim hayatlarında dönüm noktası oldu. Orion’un
yolculuğu öncesi, NASA’nın özel canlı yayınına katılan Bilfen Üsküdar Fen Lisesi 10. Sınıf
öğrencisi Zeynep Ekşi, “Mekiğin fırlatılışına bu kadar yakından tanıklık etmek gerçekten çok
heyecan vericiydi. O an içinde olsaydım diye hayal ettim. Astronot olmayı çok isterim” diye
konuştu. Canlı yayın konuğu Astronot Sam Wilson’a soru soran 10. Sınıf öğrencisi Ural
Durak ise “Bu işe kendini adayan astronotları görünce gerçekten çok etkilendim. Onların da
aileleri var. Fakat hiç düşünmeden o mekiklerin içine giriyor ve uzaya gidiyorlar. İnsanlık
tarihine damga vuran bu bilim adamlarını kutluyorum” diyerek onları kendisine örnek
alacağının altını çizdi. Bilfen Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Nefes Elmaağaçlı ise “Orion
fırlatılırken yer ve gök titredi. Benim de tüylerim ürperdi. Böyle bir olaya tanıklık edince
bilim adamı olmaya karar verdim” diye konuştu.
“Bu uzay mekiklerinin yolcusu olacağız”
Uzay bilimleri ile çok yakından ilgilenen Bilfen Üsküdar Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Ece
Elif Adak, Orion’un bütün süreçlerini takip ettiğini belirterek “Orion ile Mars dönemi bizim
için başlıyor. Belki bizler bu uzay mekiklerinin yolcuları olacağız. Orion bu test uçuşunda,
yoğun bir radyasyon bölgesinden geçecek, kalkış ve iniş üniteleri test edilecek. Bunları
başarırsa yakın gelecekte uzayda bol bol yolculuk edeceğiz.” sözleriyle heyecanını dile
getirdi. Mars’a insan taşıyacak Orion’un 36 bin mil yüksekliğe ulaşan, dört saat süren test
uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği NASA yetkilileri tarafından açıklandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h9999.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Orta Doğu Krizi İnşaat Sektörünü Vurdu
Orta Doğu’da bir türlü durulmak bilmeyen sular Türk İnşaat sektörünü olumsuz etkiledi.
Kayseri İmar inşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİMDER) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Aydın, Orta Doğu’da yaşanan krizlerin sektörde ekonomik sıkıntıların
yaşanmasına neden olduğu söyledi.
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Orta Doğu’da yaşanan krizler birçok alanda olduğu gibi inşaat sektörünü de olumsuz yönde
etkiledi. Kayimder Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın, Türk müteahhitlik sektörünün sayısal
olarak dünyada ikinci sırada olduğunu belirterek , ‘Yakın çevremizde olan Afrika, Kafkasya
ve Orta Doğu gibi bölgelerde yaşanan sıkıntılar bizleri de olumsuz yönde etkiledi. Bu bölgede

iş yapan birçok arkadaşımız hak edişini alamadı, imalatlarını yürütemedi ve bazıları işlerini
bırakarak dönmek zorunda kaldı. Ülkeler arasındaki gelişmeler haliyle iktisadi ve güvenlik
anlamında bizleri etkiliyor. Tabi bu sadece kişilerin değil Türkiye’nin kaybı. Arzumuz bu
sıkıntıların biran önce bitmesi’’ dedi.
USTALIK BELGESİ İÇİN SON 21 GÜN
Aydın, önemli bir hatırlatmada da bulunarak, inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve çalışan
vatandaşlara geçici ustalık belgesi için 1 Ocak’tan önce yetkili kurumlara başvurulması
gerektiğini söz konusu tarihten sonra geçici ustalık belgesi alınamayacağını söyledi.
Kayseri İmar inşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİMDER) Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Aydın ile sektördeki gelişmeler ve yaşanan sorunlar üzerine yapmış olduğumuz
özel röportajın tamamını ilerleyen günlerde gazetemizde bulabilirsiniz.
HABER/FOTOĞRAF: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10000.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Lütfi Özsolak 26 Oy Alarak Bünyan Ziraat
Odası Başkanı Oldu
Seçimlerinde Lütfi Özsolak, rakibine 18 oy fark atarak Bünyan Ziraat Odası başkanı seçildi.
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Seçimlerde 44 delegenin 26’sının oyunu alan Lütfi Özsolak, rakibi Hakkı Paksoy’a 18 oy fark
attı. Yapılan seçimlerden sonra 26 oy alan Lütfi Özsolak Bünyan Ziraat Odası Başkanı oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10001.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

“Kayseri’de Bu İşi Bitireceğiz”
AK Parti İl Başkanı Cahit Özden gazetemize verdiği özel söyleşide partilerinin paralel yapıyla
mücadeleyi kırmızıçizgisi olarak belirlediğini söyleyerek: ‘Kayseri’de inşallah bu işi
bitireceğiz. Bu iş Kayseri’de problem olmaktan çıksın istiyoruz” dedi.
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AK Parti İl Başkanı Cahit Özden ile devam eden ilçe kongrelerini, 25 Ocak’ta yapılacak olan
il kongresini, Haziran ayında yapılacak olan milletvekili seçimlerini ve gündemdeki bazı
konular hakkında söyleştik.
İlçe kongreleri 21 Aralık’ta son bulacak
Gündeminizde ilçe kongreleri var. Kongreler birkaç ilçede tamamlandı ve 21 Aralık’ta
Melikgazi ile ilçe kongreleri son bulacak. Öncelikle ilçe kongreleri ile ilgili bir
değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Genel merkezle yaptığımız görüşmeler sonucunda genel merkeze bir takvim sunduk. Bu
takvimde birinci aşamada 7 tane ilçemizi ilk dilimde çözdük. 7 kongremizden sonra da arada
10 günlük bir boşluk bıraktık. Sonra tekrar geride kalan 9 kongreyi arka arkaya çözelim diye.
İlk kongrelerimiz uzak ilçelerimizden başlamak üzere Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Akkışla ve
Sarıoğlan diye geldik. Sonra da iki merkez ilçe Talas ve Hacılar ile 7 ilçeyi tamamladık. Bu 7
ilçenin kongrelerini bitirdikten sonra da diğer kongrelere 10 günlük hazırlık bölümü bıraktık.
Bu hazırlık aşamamızdan sonra ilk kongremizi cumartesi günü Sarıoğlan, Felahiye Pazar
günü de Develi, Yahyalı bitirdik. Önümüzdeki Cumartesi de İncesu ve Yeşilhisar’ı Pazar
günü ise Bünyan’ı yapıp iki büyük ilçemizin dışındakileri tamamlamış olacağız. 20 Aralık’ta
Kocasinan’ı ve 21 Aralık’ta Melikgazi’yi de yapıp, ilçe kongrelerini tamamlamayı
planlıyoruz.
“Liste istişareler neticesinde çıkıyor”
İlçe kongrelerinden sonra il kongreleri başlayacak. Bu seferki kongrelerimiz istişare listeleri
şeklinde geçiyor. Bütün istişarelerin neticesinde bir liste çıkıyor. Bu liste genel merkez
tarafından görülüyor. İstişarelerin ve kontrollerin yapıldığı görülüyor. Bu istişarelerin üzerine
biz gelip kongremizi yapıyoruz.
“Haziran seçimini götürecek kadroları oluşturuyoruz”
Hedefiniz tek liste ile mi gitmek?
Tabi… İstişarelerin neticesinde neyi gösterir. Şuanda çok bir şey söylemenin anlamı yok.
Önümüzde çeşitli hedefler var. Biz buraya geldiğimizde ilk hedefimiz Cumhurbaşkanı
seçimleriydi. İkinci büyük hedefimiz de kongreleri rahat bitirmekti. Çok şükür birinci
hedefimizi Kayseri’ye yakışır bir şekilde bitirdik. İkinci hedefimizin 9’unu tamamladık.
Geriye kalanını da tamamlarsak: Çünkü çalışacak ve seçime hazırlanacak kadroları yapmaya
çalışıyoruz. Haziran seçimini götürecek kadroları yapmaya çalışıyoruz. Burada biraz
avantajımız var. Eskiden gelme bir ilçe başkanı olduğumuz ve 10 yıldır bu partinin içerisinde
olduğumuz için bunları ister istemez az çok nasıl bir liste yapılması gerektiğini ve seçime
nasıl bir liste ile gidileceğini biliyoruz. Kadın kolları, gençlik kolları nasıl olacak? Seçim
atmosferine girildiği zaman neler yapılması gerektiğini az çok yaşamış, görmüş ve bütün

seçimlerin içerisinde bulunmuş bir başkan olarak biz de bunlara hazırlık yapıyoruz. Buna göre
bir liste yapıyoruz. Ben buna inanıyorum. Bizim arzumuz bu 9 ilçeyi de yaptığımız 7 ilçe gibi
rahat ve huzurlu bir şekilde istediğimiz gibi bitirmek. Mutlaka hatalarımız olacaktır. Hata
yapmamız mümkün değil. Nihayetinde birer kuluz. Ama büyük bir çoğunlukta %70-80 doğru
bir liste yaptığımıza inanıyoruz. Bundan sonra da seçime böyle gidersek, Kayseri’de çok rahat
bir şekilde seçime gideceğimizi tahmin ediyoruz. Rahat seçim derken, bunu çalışma koşulları
açısından söylüyoruz. Diyelim ki Develi’de çalışacaksak, Milletvekili adaylarımızı Develi’ye
gönderdiğimiz zaman Develi’de bunları rahatlıkla bir ekip genciyle, yaşlısıyla ve yönetimiyle
alıp, Develi’nin her tarafını gezdirip dolaştıracak uyumlu bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz.
“Hedefimiz her zaman lider olmak”
İl başkanı olduğunuzdan itibaren seçimlerle boğuşuyorsunuz. Bir de Haziran’da
Milletvekili seçimleri var. Hazirandaki seçimlerde AK Parti’nin Kayseri’deki hedefi
nedir?
Kayseri’de hedefimiz her zaman lider olmak. Çok şükür her zaman lider oluyoruz.
Geldiğimizde ne dedik: İnşallah bir oy fazla alırız. Kayseri’de 400 bin oy mu alıyoruz? Bu
sefer de 420 bin alırız. 420 bin aldık ise bu kez de 450 bin alırız. Bunu almak için elimizden
gelen uğraşı göstereceğiz. Elimizden geldiği kadar çok kişiye ulaşıp, oyumuzu artırmanın
yollarını arayacağız. Bu zaten bizim görevimiz. Bu iş için de ekip oluşturuyoruz.
“Kayseri’de bu işi bitireceğiz”
Paralel yapı ile mücadele sürecinde diğer birkaç ilde olduğu gibi Kayseri’de de yapılan
yerel seçimlerde az da olsa bir düşüş yaşandı. Haziran ayında yapılacak olan milletvekili
seçimlerinde bu mücadelenin yansıması nasıl olacaktır?
Bütün Türkiye’de bazı bir problem vardı. Tabiki de Kayseri’ye de yansıdı. Türkiye
genelindeki bu tür bir olayın Kayseri’ye yansıması normal… Ama biz elimizden geldiği
kadar bu işi çözmeye çalışıyoruz. Kayseri’de inşallah bu işi bitireceğiz. Bu iş Kayseri’de
problem olmaktan çıksın istiyoruz.
Partimiz bir kırmızıçizgi koymuş mu? Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız bu kırmızıçizgi
de ısrar ediyor mu? Bizim bu kırmızıçizgiyi yok saymamız mümkün değil. Bu çizgi bizim
çizgimiz yani… Biz de mücadelemizi aynı şekilde sürdüreceğiz. Biz bunu yapmak
zorundayız. Türkiye’yi düşünüyorsak bunu yapacağız. Devletle uğraşanlara, devletle
uğraşılmayacağını göstermemiz lazım.
“Ankara’dakileri bitirirsek, buradakilerde biter”
Başkan Özhaseki geçtiğimiz haftalarda Kayseri yerel televizyonlarının ortak yayınına
çıktı. Bu yayında yaptığı açıklamada dinlemeleri yapanların Ankara merkezli olduğunu
bunun taşradaki ve Kayseri’dekilerle bir ilgisi olmadığını söylemişti. Dolayısıyla
Kayseri’de paralel yapıyla mücadelenin Ankara ve İstanbul’daki gibi aynı sertlikte
geçmesini istemediğini belirtmişti. Siz de aynı kanaatte misiniz?
Anakara merkezli yapılanlar tabikii Kayseri’de yapılanlarla karşılaştırıldığında, Kayseri’de
yapılanlar hiç sayılır. Fakat ne olursa olsun Kayseri’deki bir uzantısıdır. Kayseri’deki uzantısı
zarar vermiyor diyemeyiz. O uzantı da zarar veriyordur. Başkanımız bunu söylerken herhalde
bir anlam kargaşası oldu diye düşünüyorum. Yani orada başını ezersek buraya uzanmaz gibi
veya buradakileri de zaten ortadan kaldırmış oluruz gibi düşünüyorum. Oradakileri bitirirsek,
zaten buradakilerde biter. Bir şey kalmaz diye anladım. Ben böyle anladım.
“Abdullah Gül uluslararası arenada bizi çok güzel temsil eder”
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün şuanda çok cılız bir sesle de olsa parti kuracağı
veya uluslararası arenada uluslararası bir kuruluşta yer alacağı dillendirildi ve halen ne
yapacağı merak konusu… Sizce biz Abdullah Gül’ü önümüzdeki yıllarda hangi
platformda göreceğiz?
11. Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye ilk geldiğinde, Büyükşehir Başkanlığında tüm ulusal
basına bir açıklama yaptı ve dedi ki: “Hepiniz benden parti kurmamı bekliyorsunuz. Ama

böyle bir şey yok. Ben partimin arkasındayım. Onlar benim arkadaşım. Ben hepsiyle
beraberim.” Bunun üzerine konuşmanın bir anlamı yok. Ben o gün yanındaydım ve o
konuşmayı da bizzat dinledim. Orada anladığım kadarıyla böyle bir şey yok.
Uluslararası arenada temsil etmesine gelince, Türkiye’yi uluslararası arenada çok güzel temsil
edeceğine inanıyorum. Bunun başbakanımız da cumhurbaşkanımız da mutlaka biliyordur.
“AK Parti her zaman bir yükseliş trendi gösteriyor”
Son zamanlarda çok fazla parti kurulmaya başlandı. CHP’den ayrılanlar ve 17 Aralık
olayından sonra partinizden ayrılan milletvekillerinin liderlik ettiği partiler kuruldu. Bu
yeni kurulan partilerin Ak Parti’ye olan etkisi ne olur?
AK Parti her zaman bir yükseliş trendi gösteriyor. Bu trende belli bir oy oranında seyrediyor.
Bir puan düşüyor veya artıyor. Ama %48’ler seviyesinde seyrediyor. Bu partilerde bir önlem
arayışı içerisine giriyor. Biz muhalefeti yapamıyoruz diyorlar. Muhalefeti yapacak bir parti
kurabilir miyiz diye uğraşı veriyorlar. Ama millet bize teveccüh gösteriyor. Bu da AK
Parti’nin doğru yolda olduğunu herkese gösteriyor. AK Parti’de kadrolarını devamlı
yenileyerek. Güzel bir hizmet edinmenin yollarını arıyor.
“40’ın üzerinde ilçe gezisi yaptım”
Her seçim öncesinde AK Parti’nin ciddi bir düşüş yaşayacağı yönünde görüşler ortaya
atıldı. Bazı anket şirketleri de bu yönde oranlar verdi. Fakat bunların aksine partiniz
oylarını artırarak bugüne kadar geldi. En son olarak da Recep Tayyip Erdoğan’ın
partinin başından gittikten sonra partinin çöküşe geçeceği yönünde de görüşler ortaya
atılıyor. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Görünen köy kılavuz istemez. Her ay ikişer üçer anket yaptıran bir partiyiz. Biz oturup da ne
oluyor diye bakmıyoruz? Başbakanımızın nezdinde bütün Türkiye’yi dolaşıyoruz. Kayseri’de
de biz dolaşıyoruz. Ben Kayseri’de il başkanı oldum olalı 40’ın üzerinde ilçe gezisi yaptım.
Başbakanımızın bir haftada gezdiğini görüyorsunuz. Bu kadar milletle iç içe olarak milletin
nabzını tutmayan bir parti olur mu? Nabzını tutar ve neticeyi de alır. Bunların da anketler
neticesinde sonucunu alıyoruz.
Biz de ne bir oy kaybı be bir düşüş var. Gündemdeki olaylara göre puan artışı veya düşüşü
olabilir. Ama zannedildiği gibi bir kan kaybı yok. Kayserimizde de böyle bir kan kaybı yok.
Ne kadar çok dolaşırsan kendin ile ilgili bilgiyi o kadar fazla alıyorsun. Çok şükür Kayserimiz
de de Türkiye’de de böyle bir problemimiz yok.
“Herkesin çalışma tarzı farklıdır”
Sizin ilçe ilçe çok dolaştığınız biliyoruz. Buna rağmen basında çok fazla yer almadığınızı
görüyoruz. Bu sizin tercihiniz mi?
Bu bizim eksikliğimiz olabilir. Bir de diyelim ki Sarız’a gidiyoruz. Burada 4-5 etkinlik
yapıyoruz. O hafta dönüyoruz. Ertesi gün başka bir yere gidiyoruz. Bir 4-5 etkinlik daha
yapıyoruz. Hepsini basın tek bir celse de verebiliyor. Bizim 10 programımızı 2 günde
gösterebiliyor. Bunları yapıyoruz ve yapmamız lazım.
Yalnız size şöyle katılıyorum. Herkesin çalışma tarzı farklıdır. Biz de il başkanı olduğumuzda
buradan da Develi’yi, Sarız’ı ve Felahiye’yi yönetmek olur. Neler yapılacağını listelersiniz
birer temsilci gönderirsiniz, onlar yapar. Ama biz 10 senedir bu işin tarlasından geldik.
Görmeden içim rahat etmiyor. Gitmezsem rahat etmiyorum. Benim arzum Felahiye’deki de
Sarız’daki de il başkanını görsün. Herkes orada il başkanını görsün istiyorum. Geldi dolaştı
bizimle konuştu demelerini istiyorum. Ben il başkanı olalı 5-6 ay oldu. 5-6 defa sadece
Develi’ye gitmişim. Ben bunun farkında değilim tabii… Çeşitli vesilelerle gitmişim. Onlar
söyleyince ben de öğreniyorum. Teşkilatın temelinden geldiğimiz için biz de ilçe
yönetimindeyken isterdik ki il başkanımız bizimle beraber programlara katılsın.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Bizimle oturdunuz sohbet ettiniz. Çok teşekkür
ederiz.

Biz de söyleşi için teşekkür ederiz…
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10002.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Hayır Sevrlikte Sınır Tanımıyor
Son yıllarda hayırseverleriyle ön plana çıkan Kayseri’de, ortaya çıkan bir manzara
hayırseverliğin sınırı yok dedirtecek cinsten.
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Kayseri’de uğradığınız birçok yerde hayırsever bir Kayserilinin imzasına uğramınız mümkün.
Bunun bir örneğinde Kayseri’nin Felahiye ilçesinde ortaya çıktı. Felahiye Kaymakamlığında
bulunan asansörün üzerinde yer alan "Bu asansör Darılı Köyü’nden Şaziye Kaya tarafından
Kazım Kaya ve ailesi hayrına yaptırılmıştır" ibaresi görenleri tebessüm ettirdi.
Üniversite, okul, cami, sağlık merkezi gibi birçok kamu binasında imzası bulunan
hayırseverlerin ismine Kaymakamlık binasında rastlayan vatandaşlar ise ‘’Kaymakamlık
binamızda bile hayırseverlerin imzası var. Allah eksikliklerini vermesin’’ yorumlarını
yaptılar.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10003.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Sp Melikgazi Gençlik Kolları Başkanı Mahmut
Sami Yılmaz:
Saadet Partisi Melikgazi Gençlik Kolları Keykubat Bölgesinde 1.Gençlik Buluşmasını yoğun
bir katılımla gerçekleştirdi.Saadet Partisi Melikgazi Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Sami
Yılmaz yaptığı açıklama da, ”Bizler Saadet Gençliği...

09 Aralık 2014 Salı 08:40

Saadet Partisi Melikgazi Gençlik Kolları Keykubat Bölgesinde 1.Gençlik Buluşmasını yoğun
bir katılımla gerçekleştirdi.
Saadet Partisi Melikgazi Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Sami Yılmaz yaptığı açıklama da,
”Bizler Saadet Gençliği olarak genç kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmak için gece
gündüz çalışmak mecburiyetindeyiz" dedi.
Yılmaz, "Bugün ne yazık ki gençlerimiz uçuruma sürüklenmiş durumdadır. TÜİK’ e göre
geçen yıl 48 bin 374 çocuk bağımlılık yapan madde kullanımı nedeniyle güvenlik birimlerine
getirilmiş. Araştırmada, çocukların 32 bin 849’unun sigara, 4 bin 439’unun esrar, 213’ünün
bonzai, 171’inin hap ve 118’inin de eroin kullandığı tespit edildi .Gençlerimiz ahlak ve
maneviyattan yoksun, kendi öz değerlerini ve benliklerini kaybetmek üzereler. Buradan
anlıyoruz ki milli görüş gençliğine ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. İnşallah
yapacağımız çalışmalarla gençlerimizi uçurumdan kurtaracağız." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10004.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Sgk’da İdari Para Cezaları Ve Şirket
Ortaklarının Durumu Konulu Seminer Yapıldı
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın düzenlemiş olduğu, SGK İl Müdürü
Mükremin Sürücü’nün konuşmacı olarak katıldığı SGK’da İdari Para Cezaları ve Şirket
Ortaklarının Durumu konulu seminer Kadir Has Kongre...
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın düzenlemiş olduğu, SGK İl Müdürü
Mükremin Sürücü’nün konuşmacı olarak katıldığı SGK’da İdari Para Cezaları ve Şirket
Ortaklarının Durumu konulu seminer Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Seminer’e SGK İl Müdürü Mükremin Sürücü konuşmacı olarak katılırken, SGK Şeflerinden
Levent Yüce, Harun Kekik, Ahmet Ablak ve Kayseri SMMM Odası Yönetim Kurulu ile çok
sayıda meslek mensubu iştirak etti.
Seminerde açılış konuşması yapan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Başkanı Oda Başkanı Suat Özsoy, toplantının geniş katılımla gerçekleştirilmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, kurumlar olarak birlik beraberlik içerisinde olmanın, sıkıntıların
dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Soysal
Güvenlik mevzuatının en karmaşık ve uygulamasının en zor olduğu dönemlerden geçildiğini
ifade eden Özsoy, bu tür eğitimlerin sıklıkla yapılmasının bu açıdan çok faydalı olduğunu dile
getirerek, önümüzdeki günlerde de, e- fatura, e- defter, dönem sonu işlemleri ve iletişim ve
liderlik gibi eğitimlerin de olacağını söyledi.
Seminere konuşmacı olarak katılan SGK İl Müdürü Mükremin Sürücü ise, sunumunda idari
para cezaları ve 4/B lilerin sigortalılığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Sosyal Güvenlik

mevzuatı ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktaran Sürücü Kurum şefleriyle birlikte
mali müşavirlerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10005.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Erciyes Yılbaşına Hazır
Kış turizminin önemli kilit taşlarından olan Erciyes Dağı Kayak Merkezi’nde yıl başı
hazırlıkları tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Cahit Cıngı, hava sıcaklıklarının tüm pistlerin...
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Kış turizminin önemli kilit taşlarından olan Erciyes Dağı Kayak Merkezi’nde yıl başı
hazırlıkları tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Cahit Cıngı, hava sıcaklıklarının tüm pistlerin açılmasına engel olduğunu söyleyerek,
gerekirse yılbaşı öncesi suni karlama yapacaklarını belirtti.
2014 -2015 Kayak Sezonu’nun 22 Kasım’da açıldığını söyleyen Murat Cahit Cıngı, suni
karlamanın sezonun erken açılmasına katkı sağladığını ifade etti. Çıngı, "Tüm Türkiye’nin
bildiği gibi biz 22 Kasım’da tarihi bir rekor denilecek şekilde sezonu açtık. Misafirlerimize
kayak yaptırma imkanını bulduk. Bu duruma Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes
dağına yapmış olduğu yatırımların ciddi bir katkısı olmuştur. Özellikle suni karlama
sistemlerimizi çalıştırdıktan sonra tabi kar da biraz yağınca pistlerimizi açma imkanına
kavuşmuş olduk. Fakat son günlerde hava sıcaklığının yüksek olması pistlerimizin tamamını
açmamıza mani olsa da inşallah bu haftadan itibaren yine suni karlama sistemlerimizi
çalıştırarak sıcaklık değerlerine bağlı olarak önümüzdeki haftadan itibaren kayak severlere
heyecanlı anlar yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"FRANSA VE RUSYA’DAN TURLAR BEKLİYORUZ"
2013 - 2014 Kış Sezonu Yılbaşı’nda Erciyes’e Fransa ve Rusya’dan bir çok tur geldiğini
söyleyen Murat Cahit Cıngı, bu sezonda turların ilgisinin iki kat arttığını ifade etti. Cıngı,
özellikle Rusya ve Fransa’dan bir çok turun Erciyes Kayak Tesisleriyle yakından ilgilendiğini
kaydetti. Cıngı ayrıca, "Yılbaşı tabiki ülkemiz ve dünya için önemli bir gündür. Buradaki
sosyal alanlar ve otellerimizde yılbaşı hazırlıklarını yapıyorlar. Çeşitli programlar var tabi bu
programlar otellere göre değişiyor. Sezon içerisinde inşallah dünyanın çeşitli yerlerinden
gelen misafirlerimizi ağırlayıp burada kayak sporuna hizmet etmeye ve şehrimize hizmet
etmeye gayret edeceğiz. Yeni tur operatörleri Hollanda, Rusya ve Fransa’dan turlar yapmak
için gayret ediyorlar. Erciyes Dağı Erciyes mastır planı gün geçtikçe biraz daha şehre
ekonomik ve sosyal katkı yapmak açısından hedefine yaklaşmaktadır. Geçtiğimiz yıldan
itibaren düzenli olarak Avrupa’dan turlar gelmeye başlamıştı. Gruplara göre değişiklik
gösterse de her hafta yaklaşık 100 kişiyi misafir ediyorduk. Bu yıl Erciyes dağına ilgi gösteren
tur operatörlerinin sayısı daha da arttı. Fransa ve Rusya devreye girdi. Son zamanlarda
medyadan takip ettiğimiz kadarıyla da halkımızın bilgisi vardır. Kapadokya ve Erciyes’i

Erciyes mastır planının teorisinde olan bu birlikteliği sağlamaya yönelik somut adımlarımız
var. İki vilayetimizin de vali ve belediye başkanlarıyla da toplantılar yapıyoruz. Komiteler
oluşturuyoruz. Kapadokya’nın da özellikle kış mevsimin de Erciyes’le beraber pazarlanması,
tanıtılması konusunda somut bir takım paketler oluşturuyoruz. Bütün bunlar birbirine
eklendiği zaman Erciyes hem bu kış hem de önümüzdeki kıştan itibaren yine dünya çapında
bir kayak merkezi olma yolunda hızla ilerleyecektir. Sadece şehrimize ve ülkemize değil tüm
dünyaya kayak sporu ve dağcılık sporları için hizmet etmeye gayret edeceğiz" dedi.
"KAR YAĞIŞI ALIRSAK OCAK AYINDA BÜTÜN PİSTLER AÇILIR"
Sonbaharın başlarından bu yana sezon hazırlıklarını sürdürdükleri söyleyen Murat Cahit
Cıngı, 2013 - 2014 sezonunun kayak açısından hareketsiz geçtiğini belirterek, bu sezon kayak
severlere yeni sürprizler hazırladıklarını ifade etti.
Cıngı,"Geçtiğimiz sezon tüm dünyada olduğu gibi Erciyes’te de kar yağışı açısından
hareketsiz bir sezon geçirdik. Fakat 14 Aralık’tan itibaren suni karlamayla pistlerimizi açtık
ve kış boyunca da nisan ayının ilk haftasına kadar kayak severlere hizmet verdik. Geçtiğimiz
yıl kar yağışının düşük olmasına rağmen ciddi anlamda ziyaretçilerde azalma olmadı. Biz bu
yıl hedefimizi geçen yıla bakarak %50 artırmayı planlıyoruz. Erciyes’in hem şehrimiz hem de
Türkiye kamuoyunda duyulması her geçen gün biraz daha fazla hale geliyor. Tur
operatörlerinin Erciyes’e ilgi göstermesinin nedeni Avusturya’ya giden yani bu işin
merkezleri Avusturya’da trol bölgesinde Alplerde kayak yapılıyor. Oraya giden insanlar artık
kendilerine alternatif bir mecra arıyorlar. Farklı alanları denemek istiyorlar bu alanda
Erciyes’i ön plan çıkarıp farklı noktalarda kayak yapmak isteyen ziyaretçilere de bir alternatif
oluşturmaya gayret ediyoruz. Yabancı basında da zaman zaman Erciyes yer almaktadır. Bizim
ve valiliğimizin çalışmalarıyla buraya kayak sporlarına özgü bir şöhret sahibi olan
kayakçıları, okuryazarları ve gazetecileri getiriyoruz. Faaliyetler Avrupa’da da tabiki buradaki
sosyal yapıya paralel olarak devam etmektedir. Bu sene ziyaretçi artışımızda ciddi bir beklenti
yaşıyoruz. İklimlendirme uzmanlarıyla da görüştüğümüzde uzmanlar bu senenin yağış
açısından iyi bir yıl olacağını tahmin ettiklerini belirtiyorlar. Beklediğimiz kar yağışını bu
mevsimden itibaren alabilirsek aralık ayı bütün kayak merkezlerinde sezon başlarında kar
yağışı açısından belirsiz geçer fakat ocak ayından itibaren önümüzdeki üç buçuk aylık sezonu
dolu dolu bütün pistlerimiz açık olarak yeni hizmete sunduğumuz giriş noktalarını Develi kapı
başta olmak üzere hizmet eder vaziyette tutmaya gayret ediyoruz" dedi.
Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan Mirada Del Lago ismindeki Hotelde yılbaşı programı ve
fiyatlandırmaları belirlendi. Grup Medcezir’in yılbaşı günü Erciyes Dağı’nda Mirada Hotel’de
dinleti yapacağı öğrenilirken, Palyaço, Havai Fişek gibi etkinliklirin de gerçekleştirileceği
bildirildi. Yılbaşı gecesi, Mirada Hotel’de konaklama dahil yılbaşı programı katılım ücreti
369 TL olarak belirlenirken, sadece yılbaşı etkinliklerine katılma ücretinin de 129 TL olduğu
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10006.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

5. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite
Kongresi
Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen 5. Uluslararası Sağlıkta Performans ve
Kalite Kongresi’ne Kayseri’den de katılım oldu.Sağlık Bakanlığı tarafından 20 - 22 Kasım
2014 tarihinde Antalya ilinde düzenlenen “V.Uluslararası...
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Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen 5. Uluslararası Sağlıkta Performans ve
Kalite Kongresi’ne Kayseri’den de katılım oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından 20 - 22 Kasım 2014 tarihinde Antalya ilinde düzenlenen
“V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” yerli ve yabancı sağlık yöneticileri,
akademisyenler ve sağlık çalışanlarından oluşan yaklaşık 1850 kişilik bir katılım gerçekleşti.
Kongreye Kayseri İl Sağlık Müdürllüğü İl Kalite Koordinatörlüğü tarafından “ Kamu ve Özel
Sağlık Meslek Liselerinde Sağlıkta Kalite Eğitim Düzeyi” konulu poster bildiri ile katıldı.
Kongrede; akademisyenler ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının
karşılıklı olarak birikim, deneyim ve görüşlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturuldu. V.
Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi; sağlık hizmetlerinde kalite,
akreditasyon, hasta ve çalışan konularını barındırarak tüm sağlık profesyonellerini bir araya
getirdi.
Kongre de 62 sözel ve 147’si Poster bildiri olmak üzere 209 adet bildiri sunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10007.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

75 Yaşındaki Adam Dolandırıcılara 10 Bin Euro
Kaptırdı
Kayseri’de, kendini polis olarak tanıtan bir şahıs yaşlı adamın 10 bin Euro’sunu alarak
dolandırdı.Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe mahallesinde meydana
gelen olayda 75 yaşındaki yaşlı adam kendini polis olarak tanıtan...
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Kayseri’de, kendini polis olarak tanıtan bir şahıs yaşlı adamın 10 bin Euro’sunu alarak
dolandırdı.
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe mahallesinde meydana gelen olayda
75 yaşındaki yaşlı adam kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısına 10 bin Euro verdi.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri yaşlı adamı ifadesini almak üzere karakola götürürken, yaşlı adamı
dolandıran şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10008.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Evi Yanan Aileye Kocasinan Kaymakamlığı
Sahip Çıktı
Kocasinan Kaymakamlığı, geçtiğimiz günlerde evi yanan aileye sahip çıkarak, zarar gören
eşyaları yenileyeceği öğrenildi.Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe mahallesi Çiğdemli sokakta
meydana gelen olayda, nedeni henüz belirlenemeyen sebepten...
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Kocasinan Kaymakamlığı, geçtiğimiz günlerde evi yanan aileye sahip çıkarak, zarar gören
eşyaları yenileyeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe mahallesi Çiğdemli sokakta meydana gelen olayda, nedeni
henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıkmıştı. Yangın sonrası evin bir odasında
bulunan tüm eşyalar yanmıştı. Olayı öğrenen Kocasinan Kaymakamı Ali Candan’ın
talimatıyla, kaymakamlık yetkilileri yanan evde incelemelerde bulundu. Kocasinan
Kaymakamlığının çıkan yangın sonrası zarar gören eşyaları karşılayacağı öğrenildi. Evi yanan
Hacı Kökoğlu da, yapılacak yardımla ilgili Kocasinan Kaymakamlığı yetkililerine teşekkür
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10009.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından 48
Kişi Zehirlendi
Kayseri ve Nevşehir’de şiddetli esen rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit
gazından toplam 48 kişinin zehirlendiği öğrenildi.Geceden beri esen sert rüzgar nedeniyle
Nevşehir’de 12’si çocuk olmak üzere 38 kişinin, Kayseri’de ise...
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Kayseri ve Nevşehir’de şiddetli esen rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit
gazından toplam 48 kişinin zehirlendiği öğrenildi.
Geceden beri esen sert rüzgar nedeniyle Nevşehir’de 12’si çocuk olmak üzere 38 kişinin,
Kayseri’de ise 10 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği,
zehirlenenlerin ambulanslarda hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre rüzgarın saatteki hızının 30
kilometreye kadar ulaştığı, akşam saatlerine kadar orta ve sert şiddette esmeye davam edeceği
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10010.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu
‘töm’ Projesi Uygulanan Okul Müdürleriyle
Biraraya Geldi
Kayseri’de uygulamaya başlanan kısa adı TÖM olarak adlandırılan Tam Öğrenme
Merkezlerinin uygulandığı okul müdürleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu, Kocasinan ilçesinde bulunan General Emir ortaokulunda bir araya...
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Kayseri’de uygulamaya başlanan kısa adı TÖM olarak adlandırılan Tam Öğrenme
Merkezlerinin uygulandığı okul müdürleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu, Kocasinan ilçesinde bulunan General Emir ortaokulunda bir araya geldi.
Proje kapsamında Kayseri’de ilk etapta on iki ortaokul ve dört lisede uygulamaya başlandı.
General Emir Ortaokulunda ziyaretten önce okulu gezen İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu, anasınıfında eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi. Okulda görev yapan
öğretmenlerle de sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğretmenlik

mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu belirterek,”Sizlere teslim edilen bu çocuklar ülkenin
geleceği ,sizlerin elinde şekillenecek. Çocukların dünyasında farkındalık yaratabilirsek
görevinizi yapmış sayılırsınız .Öğrenmenin temeli duygusallığa dayanıyor .Onun için
duygulara hitap etmelisiniz ” dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Bilal Yılmaz Çandıroğlu daha sonra projenin uygulandığı okul
müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak General Emir Ortaokulu Müdürü Ejder
Akkaya tarafından projenin uygulamaları ile ilgili görsel sunum yaptı. Sunumun ardından İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, tam öğrenmenin tam ölçmeyle mümkün
olacağını belirterek “Bu projeyle kendimize sahip çıkmış olacağız. Amaç derslerinde,
konularda eksik kalan çocuklarımıza okul çıkışlarında veya hafta sonlarında ders vererek
eksikliklerinin giderilmesini amaçlamaktayız. İlk uygulamalarını da sizlerin okullarında
yapmaktayız. Sağlanan imkanları iyi kullanmak gerekir. Biz üzerimize düşen maddi ve
manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu proje ile atılacak bir adım, başarıyı artıracak ve
İlimizin eğitimde marka değerini artıracak, önümüzdeki günlerde tüm ilimizdeki okullarda
uygulamaya geçilecek” dedi.
Toplantı sonunda okul müdürleri söz alarak karşılaştıkları olumlu ve olumsuz görüşlerini
belirtiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10011.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

İŞKUR’dan Engellilere Karşılıksız Hibe Desteği
Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, engellilere karşılıksız 36 bin
TL’ye kadar hibe desteği verileceğini ve son başvuru tarihinin 28 Aralık olduğunu
bildirdi.Ayçiçek, "Türkiye İş Kurumundan kendi işini kurmak...
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Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, engellilere karşılıksız 36 bin
TL’ye kadar hibe desteği verileceğini ve son başvuru tarihinin 28 Aralık olduğunu bildirdi.
Ayçiçek, "Türkiye İş Kurumundan kendi işini kurmak isteyen engellilere, engellilerin etkin ve
güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projelere, engelli
bireylerin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projelere ve
engellilere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelere karşılıksız hibe desteği
verilecektir" dedi.
Ayçiçek, "Kendi işini kurma yönünde projeleri sadece engelli olan gerçek kişiler
sunabileceklerdir.
Tüzel kişiler ise kendi işini kurma dışındaki projeleri hazırlayabileceklerdir" diyerek şu
bilgileri verdi:
"Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonunun
yönetiminden sorumlu olan Komisyona sunulacak projeler ile girişimcilik eğitimi alan veya

kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere toplamda 36 bin
TL’ye kadar hibe desteği verilebilecek.
Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup,
engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen
engelli birey tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler
desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul
edilmeyecektir.
Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler
Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler
Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve
Rehabilitasyon Projeleri desteklenecek.
www.iskur.gov.tr adresinde bulunan Başvuru Rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak
hazırlanacak projeler 28 Aralık 2014 tarihi akşamına kadar Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne istenilen bilgi ve belgelerle birlikte elden veya posta ile teslim edilmelidir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10012.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Agü Spor İkinci Galibiyetinin Peşinde
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Euroleague B Grubu 6.
maçında Rusya deplasmanına gidiyor.B Grubu’nda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet alan AGÜ
Spor, 6. maçında yarın Rusya’nın Nadezhda Orenburg takımı ile...
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Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( AGÜ Spor ) Euroleague B Grubu 6.
maçında Rusya deplasmanına gidiyor.
B Grubu’nda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet alan AGÜ Spor, 6. maçında yarın Rusya’nın
Nadezhda Orenburg takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
AGÜ Spor, grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ile ikinci sırada yer alan ve geçtiğimiz yıl
Euroleague’de ‘Final 8’ oynayan Rus rakibi Orenburg karşısında alacağı bir galibiyetle ilk 4
için umutlanmak istiyor.
Zorlu mücadele 8 Aralık Çarşamba akşamı 3.225 kişi kapasiteli Orenburzhje Spor Salonu’nda
oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10013.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Büyükşehir’den Eğitime Destek
Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ve Kocasinan’da üç ayrı okul yaptırılacak.Şehrin her
türlü ihtiyacını karşılamak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Talas’a bağlı Anayurt bölgesi
ile Kocasinan’a bağlı Cırgalan Mahallesindeki...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ve Kocasinan’da üç ayrı okul yaptırılacak.Şehrin her
türlü ihtiyacını karşılamak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Talas’a bağlı Anayurt bölgesi
ile Kocasinan’a bağlı Cırgalan Mahallesindeki okul ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu amaçla üç
okulun yapılması için proje çalışmalarına başlandı. Konuyla ilgili çalışmalara ilişkin
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye bir sunum yapıldı. Sunuma Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun yanısıra Büyükşehir Belediyesi bürokratları
katıldı.Anayurt bölgesine yapılacak olan iki ayrı okul ve Cırgalan Mahallesi’ne yapılacak olan
okulla ilgili proje çalışmalarını dinleyen Başkan Özhaseki, konuyla ilgili bazı uyarılarda
bulundu ve çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10014.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Köprüden Düşmekten Bariyerler Kurtardı
Kayseri’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir otomobili köprüden düşmekten
bariyerler kurtardı.Kocasinan ilçesine bağlı Sümer köprüsünde meydana gelen kazada 38 LZ
703 plakalı otomobil ile 38 UD 899 plakalı otomobil ve 38 BZ 768...
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Kayseri’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir otomobili köprüden düşmekten
bariyerler kurtardı.Kocasinan ilçesine bağlı Sümer köprüsünde meydana gelen kazada 38 LZ
703 plakalı otomobil ile 38 UD 899 plakalı otomobil ve 38 BZ 768 plakalı kamyon çarpıştı.
Meydana gelen kazada kaldırıma çıkan 38 LZ 703 plakalı otomobil köprüden düşmekten
demir bariyerler sayesinde kurtuldu.Herhangi bir yaralının olmadığı trafik kazası ile ilgili
olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10015.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Tamer’in İnsan
Hakları Günü Mesajı
AK Parti Kayseri Milletvekili Dr İsmail Tamer, Dünya İnsan Hakları Günü ve Demokrasi
Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Tamer, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Uygar,
hukukun üstünlüğüne saygı duyan ve güven içerisinde yaşayan...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Dr İsmail Tamer, Dünya İnsan Hakları Günü ve Demokrasi
Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tamer, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Uygar, hukukun üstünlüğüne saygı duyan ve güven içerisinde yaşayan bir toplum
olabilmenin en temel şartlarından biri insan haklarının o toplum içerisinde kabul edilerek,
özümsenmesidir. Hepimizce malum olduğu gibi bütün Dünya tarihi boyunca verilen en büyük
mücadeleler insanların yalnızca varoluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına
sahip olma mücadelesidir. İnsan hakları evrensel beyannamesinde de belirtildiği gibi bütün
insanlar cinsiyet, ırk, renk,din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken,
zenginlik gibi farkları olmaksızın kanun karşısında eşittir. Bilindiği gibi AK Parti iktidarı
olarak bizler halkımız tarafından seçildiğimizden beri Türkiye’de var olan temel insan hakları
sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışmalar yapmaktayız. Türkiye’de mevcut siyasi ve
hukuki yapının son on yılda gerçekleşen uygulamalar ile büyük bir değişim geçirmiştir. Bu
değişim sürecinin kilit aktörü konumunda bulunan AK Parti, siyasal hayatımızı derinden
etkileyen hukuki düzenlemelere imza atmıştır. AK Parti, şimdiye kadar her türlü vesayet ve
terör örgütünün kendilerine azınlık muamelesi yaptığı, dışladığı ve farklılaştırdığı
vatandaşlarımızın birinci kuşak insan hakları olarak kabul edilen can ve mal güvenliği, din ve
vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve siyasi haklar gibi temel hak ve özgürlükler
ile ilgili olan sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla gereken cesurca adımları atmış ve bu
konuların takipçisi olacağının sözünü her zaman vermiştir. Temel haklar ve özgürlükler
alanının genişlemesiyle devletin demokratikleşmesi arasında doğrudan bir bağ bulunduğu
unutulmamalıdır. Nitekim bireysel ve toplumsal özgürlüklerin önündeki hukuki engeller
kalktıkça siyasal sistemin işleyişi de normalleşmektedir. Normalleşmiş bir siyasal sistemde
demokratik bir devlete ve insan haklarına dayalı bir toplumsal düzene sahip olabilmenin yolu
sivil, çoğulcu ve özgürlükçü bir anayasaya sahip olmaktan geçmektedir. Bu hedefle
önümüzdeki dönemin en ciddi insan hakları sınavı, anayasa yapım süreciyle ilgili olacaktır.
Hak ve özgürlükleri ideal anlamda geliştirmeyi temel bir ilke olarak gördüğünü deklare eden
AK Parti, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi ile tüm farklılıkların özgürce bir arada yaşadığı
örnek bir toplum modeli geliştirileceğini, tüm insan hakkı ihlallerine karşı sıfır tolerans
politikası izleneceğini taahhüt etmektedir. Devletimiz ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ bilinci
ile hareket ederek vatandaşlarımıza hak ettikleri değeri vermekte ve vermeye de devam
edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün insanlığın Dünya İnsan Hakları Günü’nü ve
Demokrasi Haftası’nı kutlar, selam ve saygılarımı sunarım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10016.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Durdu Akkoç, Mhp Talas İlçe Başkanlığı’na
Adaylığını Açıkladı
Durdu Akkoç, düzenlediği basın toplantısı ile 28 Aralık’ta yapılacak olan Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Talas İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.Parti binasında basın açıklaması
düzenleyen Durdu Akkoç, “Ülkemiz Cumhuriyet...
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Durdu Akkoç, düzenlediği basın toplantısı ile 28 Aralık’ta yapılacak olan Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Talas İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.
Parti binasında basın açıklaması düzenleyen Durdu Akkoç, “Ülkemiz Cumhuriyet tarihinde
görülmemiş çirkin olaylarla karşı karşıyadır. İhanet boyutuna varan hadiseler cereyan
etmektedir. İhanetçi ve bölücülerin cirit attığı, devlet sevdalılarının suçlandığı, iftiralara
maruz bırakıldığı ve ihanet içinde olanların aklanmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz.
Büyük Türk milletinin teminatı olan, dürüst ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermeyen MHP
bu ülkemizin olmazsa olmazlarındandır.
‘Önce ülkem sonra partim’ diyen genel başkanımız sayın Dr. Devlet Bahçeli ve MHP
camiasınca Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar kutsal olduğu malumunuzdur” dedi.
Akkoç ayrıca, “Yıllardan beri hizmet ettiğim ve mensubu olmaktan şeref duyduğum MHP’de
ülkeme ve partime hizmet yarışında bende varım diyor, 28 Aralık’ta yapılacak olan kongrede
MHP Talas İlçe Başkanlığı’na adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10017.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Çift
Hastaneye Kaldırıldı
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastanede tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre Karayazı mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından
H.K. ve C.K.’nın zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen karı-kocanın...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastanede tedavi altına
alındı.

Edinilen bilgiye göre Karayazı mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından H.K. ve
C.K.’nın zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen karı-kocanın ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10018.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Büyükşehir’den Destek İstediler
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bazı dernek ve oda yöneticilerini
makamında kabul ederek bir süre görüştü. Başkan Özhaseki öncelikle Terziler ve
Konfeksiyoncular Odası’nı kabul etti. Oda Başkanı Kenan Arslan ve yönetim...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bazı dernek ve oda yöneticilerini
makamında kabul ederek bir süre görüştü. Başkan Özhaseki öncelikle Terziler ve
Konfeksiyoncular Odası’nı kabul etti. Oda Başkanı Kenan Arslan ve yönetim kurulu
üyelerinin ziyaretinde terzilik mesleğinin durumu ile ilgili bilgi verildi. Oda Başkanı Arslan,
terziliğin eskisi gibi kalmadığını ve kabuk değiştirdiğini belirterek Kayseri’de elbise diken 10
terzinin kaldığını söyledi.
Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan
Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek bir süre görüştü. Halil Severcan Kayseri’de önemli
görevler yapmış ya da başarılar elde etmiş spor adamları için sporda vefa gecesi düzenlemek
istediklerini belirterek Başkan Özhaseki’den destek istedi.
Başkan Özhaseki, Akçatepe, Salur, Kızıklı ve Güneşli Mahallelerinin muhtarları ile de bir
süre görüştü. Muhtarlar kendi mahalleleri ile ilgili bazı taleplerini Başkan Özhaseki’ye
ileterek çözüm için yardım istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10019.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Osman Özköylü’ye Siyasetçi Tepkisi
Hafta sonu oynanan Kayserispor-Osmanlıspor maçının ardından düzenlenen basın
toplantısında, basın mensuplarına hakaret eden ve ölüm tehditleri savuran Osmanlıspor
Teknik Direktörü Özköylü’ye Kayseri siyasetinden de tepki geldi.Kayseri...
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Hafta sonu oynanan Kayserispor-Osmanlıspor maçının ardından düzenlenen basın
toplantısında, basın mensuplarına hakaret eden ve ölüm tehditleri savuran Osmanlıspor
Teknik Direktörü Özköylü’ye Kayseri siyasetinden de tepki geldi.
Kayseri siyasetine damga vuran il başkanları, yaptıkları değerlendirmeler ile Osmanlıspor
Teknik Direktörü Osman Özköylü’ye tepki gösterdi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden konunun tamamen hatalı olduğunu belirterek, “Baştan aşağıya yanlış bir olay. Sinirle
ve öfkeyle Allah göstermesin kalkıp bir şey yapmanın anlamı yok. Her konu sinirlenmeden
oturulup tartışılmalı. Elbette bir spor adamının gazeteci ile diyalogu böyle olmamalıydı.
Öfkeli bir şekilde yapılan bir iş. Baştan aşağıya yanlış ve hata” dedi.
MHP İl Başkanı Mete Eke ise, özellikle Kayseri’de böyle bir olayın yaşanmış olmasının
üzüntü verici olduğunu dile getirerek, “Bir teknik adamın bir basın mensubu ile girdiği bu
üslup çok hoş değil. Bir spor adamına yakışmaz. Bu tip şeylerin özellikle Kayseri’miz de
yaşanmış olması bizi ayrıca üzmüştür” ifadelerini kullandı.
CHP İl Başkanı Mustafa Ayan da, Türkiye’nin her bir köşesinde yaşanan sorunlar olduğunu
belirterek, “Bu sorunların spor camiası içerisinde de yaşanıyor olması kaosun bir
göstergesidir” dedi. CHP İl Başkanı Ayan yaptığı açıklamada, “Türkiye’de siyasetin ve tüm
kurumların yozlaştığı gibi sporunda yozlaştığının göstergesi. Tribünler boş. Osman Özköylü
gibi Kayseri’nin ekmeğini yiyen genç bir hocanın sahadaki çocuğa, tribündeki seyirciye ve
basın mensuplarına tavrı bunun göstergesi. Bu iş korkarım ki tribünden sahalara inecek. Daha
hoşgörülü olunmalı. Her kurumun olduğu gibi Türk sporunun da krizi var. Bunu her yerde
görebiliyoruz. Bu kaosun bu krizin sonucu Osman Özköylü isimli teknik direktörün yaptığı
bu kaosun bir parçası. Kayseri şehrinin ekmeğini yemiş Kayseri’nin spor camiasında
tanınmışlığı olan bir spor adamının böyle davranmaması gerekirdi. Yakışık almayan bir
durum” şeklinde konuştu.
SP Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan ise, olayın savunulacak hiçbir tarafının olmadığının
altını çizerek, SP Kayseri Teşkilatı olarak olayı kınadıklarını söyledi. Arıkan, “Bu iş baştan
aşağıya kınanacak bir olay. Basın özgürlüğünün konuşulduğu bir dönemde Osmanlıspor
teknik direktörü kimliğinde bir kişinin izlediğimiz hareketleri kınanacak bir olay ve bunu bu
olay Bunu kınıyoruz. Kabul edilecek bir durum değil. Hocanın ayrıştırıcı bir tavır tanımasını
da şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10020.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Osmanlı Ocakları Develi İlçe Yönetimi Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı Ziyaret Etti
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Yönetimi ve İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret etti.Osmanlı Ocakları Develi İlçe Yönetimi ve
İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak Teşkilattan sorumlu Başkan...
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Osmanlı Ocakları Develi İlçe Yönetimi ve İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret etti.Osmanlı Ocakları Develi İlçe Yönetimi ve
İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak Teşkilattan sorumlu Başkan yardımcısı Bayram Sabah
siyasi işlerden sorumlu Başkan yardımcısı Mehmet Somuncu, Halkla İlişkiler sorumlusu
Kemal Yılmaz Basın yayından sorumlu Mahmut Kılınç ile birlikte Develi Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar ve ilçe Milli Eğitim Müdürünü makanımında ziyaret etti.Osmalı Ocakları
İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak, "Develimizde Osmanlı ahlakını yaygınlaştırmak
Osmanlı Medeniyetini hatırlatmak Osmanlıca Halk Eğitim Müdürlüğü ile kordine halinde
Osmanlıca kurslar açarak yeni nesil gençlerine osmanlıcayı öğretmek istiyoruz.dedi.
Bozbeşparmak:Develimizde ecdadımızı hatırlatan bir osmanlı mahallesinin olmasını arzu
ediyoruz" dediDeveli Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, "bugünün gençleri yarının yöneticileri buna göre gençlerimize milli ve manevi
değerlerimizi en güzel şekilde öğretirsek gelecek nesillere en güzel yarınları bırakmış oluruz.
Osmanlı Ocaklarının bunu en güzel şekilde yapacağına canı gönülden inanıyorum niyet hayır
akıbet hayır olur halkımıza faydalı bütün faliyetlerde Develi Belediyesi olarak yanınızda
olacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10021.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Polisten ’dolandırıcılara’ Geçit Yok
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekipleri tarafından 4 Aralık’ta meydana gelen 2 farklı dolandırıcılık olayına karışan 3 kişi
yakalandı.Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube...
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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği

ekipleri tarafından 4 Aralık’ta meydana gelen 2 farklı dolandırıcılık olayına karışan 3 kişi
yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekipleri tarafından 4 Aralık’ta meydana gelen ve kendilerini polis olarak tanıtmak suretiyle
320 Euro, 3 bin 150 TL para, 5 bilezik, 1 yarım, 3 çeyrek ve 1 reşat altınını alarak olay
yerinden kaçan H.A., A.A. ve M.K., yapılan çalışma sonucu kimlik tespiti yapılarak otobüs ile
Kahramanmaraş’a gittikleri tespit edilmiş, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibat
kurularak H.A., A.A., M.K. aynı gün akşam saatlerinde suç eşyalarının tamamı ile birlikte
yakalandı.
H.A., A.A. ve M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10022.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayserispor’dan Taraftarlar İçin Ücretsiz Maç
Kampanyası
Kayserispor Kulübü, seyirci sayısını tekrar kazanmak için başlattığı kampanyada, PTT
1.Lig’deki iç saha maçlarını Passolig alacak olar taraftarların ücretsiz izleyebileceğini
duyurdu.Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:"Taraftarımızın...
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Kayserispor Kulübü, seyirci sayısını tekrar kazanmak için başlattığı kampanyada, PTT
1.Lig’deki iç saha maçlarını Passolig alacak olar taraftarların ücretsiz izleyebileceğini
duyurdu.
Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Taraftarımızın desteği sayesinde yalnız kalmayan Kayserispor’umuzun tribünlerde azalan
seyirci sayısını tekrar kazanmak, sahamızdaki coşkumuzu tekrar yakalayabilmek adına bir
kampanya başlatıyoruz.
Bu kampanya uyarınca;
13.12.2014 Cumartesi günü oynayacağımız Adanaspor maçımız öncesi;
İlk kez PASSOLİG alacak olan taraftarlarımıza ilk yarı, evimizde oynayacağımız PTT 1. Lig
maçlarımız ücretsiz olacaktır.
Bu kampanyadan faydalanmak isteyen tüm taraftarlarımızın 10.12.2014 Çarşamba günü, saat
10:00 ‘dan 11.12.2014 Perşembe günü saat 18:00’a kadar passoliglerini almalarını önemle
rica ederiz.
Tüm taraftarlarımızı takımımıza destek olmaları için maçlarımıza bekliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10023.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Uygurtürk: İnsan Hakları Kavramı Doğu
Türkistanlılar İçin Geçerli Değil
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, 10 Aralık Dünya insan
hakları gününde, BM ve diğer insani kuruluşların Doğu Türkistan’a daha duyarlı olması
çağrısında bulunarak, "Ne yazık ki insan hakları Doğu Türkistanlılar için geçerli değil." dedi.

09 Aralık 2014 Salı 17:36

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, 10 Aralık Dünya insan
hakları gününde, BM ve diğer insani kuruluşların Doğu Türkistan’a daha duyarlı olması
çağrısında bulunarak, "Ne yazık ki insan hakları Doğu Türkistanlılar için geçerli değil." dedi.
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, yaptığı
açıklamada,Çin hükümetinin Doğu Türkistan’da katliamlarına aralıksız devam ettiğini
belirterek, "Son olarak geçtiğimiz hafta 8 Müslüman Uygur Türkü yalan ve iftiralarla
tutuklanıp, sözde mahkemelere çıkarılıp idam cezasına mahkûm edildiler." diye konuştu.
Her yıl 10 Aralık tarihinin Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını hatırlatan Erkinbeğ
Uygurtürk, "İnsan hakları kavramını ortaya atan sözde modern ve batılılaşmış devletler, kendi
vatandaşları için dünyayı ayağa kaldırırken, Doğu Türkistan, Filistin, Irak,Arakan, Çeçenistan gibi
Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman ve Türkler zulüm altındaysa, İnsan hakları
ihlallerinin en ağır şartları altında eziliyorlarsa hiç umurlarında bile olmuyor. Ölenlerin Türk
olması, Müslüman olması insan hakları savunucularını memnun ediyor. Kıllarını bile
kıpırdatmadan zulümlerin devam etmesine göz yumuyorlar. Doğu Türkistan’da insanların en
doğal hakkı olan yaşama hakları bile ellerinden alınıyor ve sorgusuz sualsiz idam ediliyorlar.
Genç kızlarımız zorla Çin’in iç bölgelerinde çalışmaya götürülüyor. Kur’an-ı Kerim okumak
yasak. Camiye gitmek yasak. Oruç tutmak yasak. Kendi dillerinde eğitim yasak. Başörtülü
olarak otobüslere binmek yasak. Ay yıldızlı semboller yasak." şeklinde konuştu.
Hükümete çağrıda bulunan Erkinbeğ Uygurtürk, "Türkiye’nin Çin ile yakın ilişki kurduğu bu
dönemlerde şunu hatırlatmakta bir yarar var. Çinliler ile Türkler arasında tarihin çok
derinliklerine varan bir mücadele var. Bu yüzden Çinliler her zaman Türklere dost gibi
görünüp, bin bir türlü entrikalarla Türkleri bölmeye ve devletlerini yıkmaya çalışmıştır. Çoğu
zamanda başarılı olmuştur. Devlet yetkililerimiz çok dikkatli olmalı ve Doğu
Türkistan konusunda çok daha fazla çaba sarf etmelidir. Çünkü 45 milyona yakın Doğu
Türkistanlı Müslüman Türk, Çin zulmü altında yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Son
zamanlarda gündemde olan Tayland’daki 300 kardeşimizin de bir an önce Türkiye’ye
getirilmesi yönünde ciddi adımlar atılmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10024.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

BMW ve MINI Kayseri’de
OTOMOTİV sektörünün ünlü markası BMW, Anadolu'ya hitap etmek üzere Kayseri'de
İnciroğlu Otomotiv'de satışa başladı. BMW'nin Türkiye distribütörü Borusan İcra Kurulu
Başkanı Eşref Biryıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri de İnciroğlu Otomotiv İkiz Plaza'yı
ziyaret ederek BMW ve MINI’lerin bulunduğu tesisi gezip Vedat İnciroğlu’na başarılar
diledi.
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OTOMOTİV sektörünün ünlü markası BMW, Anadolu'ya hitap etmek üzere Kayseri'de
İnciroğlu Otomotiv'de satışa başladı. BMW'nin Türkiye distribütörü Borusan İcra Kurulu
Başkanı Eşref Biryıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri de İnciroğlu Otomotiv İkiz Plaza'yı
ziyaret ederek BMW ve MINI’lerin bulunduğu tesisi gezip Vedat İnciroğlu’na başarılar
diledi.
1985 yılında otomotiv sektörüne giren İnciroğlu Otomotiv, sektörde 30 yıla ulaşan birikimi,
deneyimleri ve temsil ettiği markalar ile sektöre yön veren duruşunu Borusan Otomotiv
distribütörlüğündeki BMW, Land Rover, MINI, Jaguar ve Premium Selection markalarını
bünyesine katarak daha da güçlendirdi. Bir süre önce İnciroğlu Otomotiv İkiz Plaza'da
kapılarını Kayserili otomobil alıcılarına açarak; BMW ve MINI'lerin satışına başlayan İn
Group’u Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref Biryıldız, Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Vahabzadeh, ve İcra Kurulu Üyesi, BMW, MINI Satış ve
Pazarlama Direktörü Ayhan Ölçer, Stratejik Planlama, İş ve Bayi Yapılandırma Yöneticisi
Funda Ölçer ziyaret etti.
İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu, BMW ve BMW Premium
Selection plazalarında 8 bin 250 metrekarelik kapalı alan ve 4 bin 750 metrekare açık alan ile
önemli otomobil markalarının satışı konusunda Kayseri’nin yanı sıra bölgedeki kentlere de
yanıt verebilecek önemli bir yatırım yaptıklarını ifade etti. İnciroğlu "Anbar semtinde İkiz
Plaza'da satışa başladık. Uzun süredir beklenen markaları halkımızla buluşturmanın
mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amacımız, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutup
standartların üzerinde hizmet sunma ilkesini benimsemektir. Borusan’ın en üst düzey
yöneticilerini de aramızda görmekten mutluluk duyduk’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10025.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Batı’nın İnsan Hakları Maskesi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948’de Paris’te yaptığı bir toplantıda Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan 30 maddelik bir bildiriyi kabul etti.
Başlangıç bölümünde insanlık onuruna vurgu yapılan; insanların eşitliğinin ve adaletin,
barışın da temeli olduğu vurgulanan bu 30 maddenin 29. ve 30. maddeleri ödevlerden
bahsederken 28 madde kişinin ya da toplumun haklarının korunmasıyla ilgilidir. Bana
“Özetle” derseniz özellikle vurgu yaptığı konular: emniyet, eşitlik, adalet ve gelir dağılımıdır

10 Aralık 2014 Çarşamba 10:24

İslam âleminde “Bu ilkeler samimi mi?” diye sorabilecek “avilin” kaldığını sanmıyorum.
Bu ilkelerin kendi içindeki çelişkilerine ve tevhit algısıyla çelişkilerine eleştirel bir bakış için
önce şu
Bir adam:
-Hocam, şu Hz Yusuf’un önüne minareden düşen keçiyi bir daha anlatır mısın? deyince Hoca:
-Bre oğlum, ben şimdi bunun neresini düzelteyim? Bir kere o keçi değildi, koçtu; minareden
düşmedi, gökten indirildi; o bahsettiğin peygamber de Hz. Yusuf değil, Hz. İbrahim’di yahu!
demiş.
Bildiride güzel ve süslü cümleler var ama Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı bunlar değil.
193 üyeden oluşan Genel Kurulun görevi neredeyse “öneride bulunmak”la sınırlıdır. 15
üyeden oluşan Güvenlik Konseyi, 9 kabul oyuyla karar alabilir; ancak 5 daimi üye (ABD,
İngiltere, Çin, Rusya, Fransa)bu 9’un içinde olacak. Çünkü bunlardan birinin bile kabul
etmediği karar, Güvenlik Konseyinde 14 oyla kabul edilmiş ya da Genel Kurulda 193 üyenin
oyuyla kabul edilmiş, fark etmez.
Velhasıl “Vahşi Batı” bizim 46 seçimlerinin “açık oy, gizli tasnif”ine haklı olarak gülse de
Birleşmiş Milletlerin karar alması bizimkinden daha az komik değil.
Şimdi sadece 21. maddeye yeniden bakalım: “Herkes, doğrudan ya da serbestçe seçilmiş
temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir. …Halk iradesi,
hükümet otoritesinin temelini oluşturmalıdır; bu irade, genel ve eşit oy hakkı ile gizli ve
serbest oylama yoluyla, belirli aralıklarla yapılan dürüst seçimlerle belirtilir.”
Filistin’deki seçimler tam da böyle ve hilesiz hurdasız yapıldı mı? Yapıldı. Hamas kazandı
mı? Kazandı. Niye “Çizdim, oynamıyorum.” dedin o zaman? “Canım ‘demokrasi dedikse, siz
seçin’ dedikse ‘Sizin istediğinizi seçin’ demedik ya; ‘Bizim istediğimizi siz seçin.’ dedik”
Peki Mısır’da Mursi %52 oy alıp cumhurbaşkanı olmadı mı? “Oldu da o da Mısır’ın
bağımsızlığından söz etmeseydi canım!”
Peki Türkiye’deki seçimler? Tayyip Erdoğan ezici bir çoğunlukla geldiğinde neden içinize
sindiremediniz? Ve arkasından Gezi’ye verdiğiniz destek… Seçildiği neyse de o da bizim
direktiflerimize karşı çıkıyor canım… Örnekleri çoğaltmak mümkün.
Aslında birleşmemiş zalimler, birleşmiş zalimlerden; birleşmiş mazlumlar birleşmemiş
mazlumlardan hayırlıdır.

Şimdi de dünyanın mevcut hâlinden bazı kesitler verelim ve birleşmiş zalimlerin dünyanın
ekonomik durumunu nasıl iyileştirdiğine(?) bakalım isterseniz:
Rahmetli Necip Fazıl der ki:
“Allah’ın on pulunu bekleyedursun on kul
Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul…
Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa.
Yaşasın kefenimin kefili karaborsa!”
Bir ekonomistin hesabına göre mal varlığı 60 milyar doların üstünde olan 7 şirket ya da şahıs
var. Bunlardan biri Bill Gahts, mal varlığı 75 milyar doların üstünde. Afrika’nın tamamının
açlıktan kurtulması içinse 35 milyar dolar yetiyormuş.
Dünya Gıda Örgütü’nün verilerine göre yılda yaklaşık 10 milyon insanın açlık ve yetersiz
beslenmeden öldüğü tahmin edilirken yaklaşık 1milyar insan açlık çekiyor, (Dünya nüfusunun
yedide biri.) dünya çapında 1,3 milyar ton yiyecek, çöpe atılıyor. Gelişmiş ülkelerde çöpe
atılan gıdaların yüzde 40'ı, aslında yenebilecek durumda. Bir Birleşmiş Milletler raporuna
göre 4 çocuktan biri aç ve saatte 300 çocuk açlıktan ölüyor ve yılda 750 milyar dolarlık gıda
da çöpe gidiyor.
Türkiye’de her yıl çöpe giden 18 milyar lira…
2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre obezden ölenlerin sayısı, açlıktan ölenlerin sayısının
üç katı.
Dünyada 700 milyon insan suya ulaşamıyor. Bu sebeple yılda 3,4 milyon insan, 21 saniyede
bir çocuk ölüyor.
2.5 milyar insanın gidebileceği bir tuvaleti yok. Dünya nüfusunun 1/3’ü. Tuvalete
gidebilenlerin sayısı 4.5 milyar, cep telefonu aboneliği olanların sayısı 6 milyar. (Birleşmiş
Milletler temsilcisinin açıklaması)
İsrail’in ortaya çıktığı 1948’den 2012 yılına kadar şehit edilen Filistinli sayısı 90.794 idi,
günümüze kadar 100.000’e yaklaştı. Kaybolan, tutuklanan hariç. Bunların yarıya yakını kadın
ve çocuk. Sadece Filistin’de yıkılan ev sayısı 28 bin küsür.
Suriye’de 21Ağustos 2013’e kadar öldürülenlerin sayısı 101.513’tü.Bu zamana kadar
öldürülenler 250.000’e yakın. Kaybolan, tutuklanan hariç. Savaş sebebiyle 2 saatte bir çocuk
ölüyor. Mısır’da sadece son olaylarda şehit sayısı 3500, yaralı 11.500. Tam tespit edilemiyor
ama bazı ifadelere göre Arakan’da öldürülen insan sayısı 500.000.
FITRATLA ÇELİŞKİSİ
İnsanı koruduğunu, sevdiğini, eğittiğini iddia eden Batı, insana fıtratını yani yazılımını
yükleyen Allah’ı yok saydığı için başlı başına trajikomik bir çelişki yumağıdır. Psikolojide
algıda seçiciliği anlatır, dolayısıyla insanın tek başına doğruyu yakalamasının imkansızlığını
vurgular, sonra da hukuku ona yaptırır. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Emniyet, eşitlik, adalet
ve gelir dağılımı kavramlarına bir de vahyin penceresinden bakalım:
GENEL BAKIŞ
Allah, kainatı birbirini doğuran, birbirinden doğan bir sebep sonuç kanunu içinde yaratmıştır.
Kuran’da “sünnetullah/ âdetullah” olarak geçen; kabaca, belli sebeplerin belli şartlarda ve
ortamda belli sonuçları doğuracağı ilkesine Batı, yine yasa koyucuyu (Allah’ı) yok sayarak
“determinizm” der.
Rabbim zerreden küreye, yarattığı her şeye bir yazılım yükleyerek yaratmıştır. Sadece
kendisinin değiştirebileceği bir yazılım…
İnsan dışındaki bütün varlıklar bu yazılım dâhilinde hareket eder.
-Ne elektron kendi yörüngesinden ayrılabilir ne de Jüpiter.
-Ne tavuk horozlanır ne horoz tavuk gibi yaşar ne de iki horoz evlenmeye kalkar.
-Ne kaplumbağa uçmayı dener ne de kartal yüzmeyi.
Vahdetin bu büyük korosu, kurucusunun yazılımı dâhilinde birbirini tamamlar, birbiriyle
tamamlanır; birbirine hayat verir, birbirinden hayat bulur.

Bu büyük koroda çatlak ses zavallı insandan çıkar.
Hadise şudur:
Rabbim, kendi iradesinden bir parça vererek insanın da kendi iradesiyle bu büyük koroya
katılmasını istemiştir. İşte insanlardan bazıları bu küçük iradeyi bile değerlendiremezken, yok
sayarken; bazıları da abartmış ve büyük iradenin yerine koymuştur.
Sonuç(pek azı müstesna) hüsran… İnnel insane lefi husr.
Dünyayı bu dünyadan ibaret sayan, dolayısıyla da ne kadar yerse ve ne kadar tuvalete giderse
onu kâr sayan Batı Medeniyeti, gerçekte sömürü esasına dayanır.
EMNİYET
Asıl emniyet Kuran’dadır. Kuran’ın tamamına yayılan emniyet, özellikle Nisa Suresinde
yoğun bir biçimde vurgulanır: Can emniyeti, akıl emniyeti, din emniyeti, nesil emniyeti, mal
emniyeti…
Sadece Nisa Suresini inceleseniz görürsünüz ki Kimsesizlerin Kimsesi Rabbim, ahlakla
akidenin ayrılamayacağını vurgular ve yetimleri, dulları, bütün kimsesizleri bir şemsiyenin
altında toplar.
Allah’ın Rasulü Veda Hutbesi’nde: “Ey insanlar! bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu
aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (mekke) nasıl mübarek bir şehir ise;
canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir; her türlü tecavüzden korunmuştur.”
buyurur.
Allah’ın emir ve yasaklar külliyesini reddeden Batı’nın emniyet anlayışının dünyayı getirdiği
yer nere?
-Dünya, hukuku bugün arsızdan, hırsızdan, nursuzdan yanadır.
-Cemil Meriç: Batı taklitçileri için: “Efendisinin ilaçlarını çalıp içen ahmak uşak” der ya;
özellikle de Batı’yı yasa koyucu gören ve bugün bile bu zilletten kurtulamayan Türkiye bugün
bir suç cennetidir.
-Bugün devlet, yukarıda sayılan emniyetlerimizi ne korur ne de sizin korumanıza izin verir.
-Bahçenize giren domuzu vurmanıza izin verir, yatak odanıza giren iki ayaklı domuzu ne
engeller ne sizin vurmanıza izin verir. Hâlbuki domuz buna göre çok daha masumdur.
Domuzun amacı size zarar vermek değil, nefsini ve neslini devam ettirmektir. Domuz
Molotof atıp arabanızı yakmaz.
EŞİTLİK
Allah’ın gönderdiği dinin adı İslam’dır. Dolayısıyla Musevilik ve Hıristiyanlık da tahrifattan
evvel İslam’dı. İslam’ın ekseninde de kulların eşitliği prensibi vardır ve üstünlük sorumluluk
bilincindedir, yani “takva”da. Bir başka ifadeyle, Rabbim bizi seçebildiğimiz değerlerden
sorumlu tutar. Seçemediğimiz değerlerden değil.
Allah’ın dini eşitliği savunduğu için de mazlumlar arasında hızla yayılır. Cemil Meriç:
“Başlangıçta Hristiyanlık kölelerin isyan çığlığıydı, sonra kilise Allah’a yalan söyletti.” der.
Kuran, baştan sona insanların eşitlik prensibini savunur.
Ebu Leheb’in “Ben Müslüman olursam ne var?” sorusuna Rasulullah Efendimizin: “Bilâl’e ne
varsa sana da o var.” cevabı ne kadar anlamlı…
O Veda Hutbesinde de:
“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise
topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı
gibi kırmızı tenlinin siyah üzerinde, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.
Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan
en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahî bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi
Allah'ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz.” dememiş miydi?
ADALET

İslamî literatürde İslam hükümlerinin uygulanabildiği yere, “İslam yurdu, beldesi, platformu,
mekânı…” anlamında “Darü’l İslam” denmiştir. İşte bu beldelerin bir adı da “Darü’l Adl” dir.
Yani adalet içindeki belde. Adalet, İslam’ın “alametifarikası”dır.
Kuran, baştan sona taltif ve ceza dengesini mükemmel kurar. Taltif özendirici, ceza
caydırıcıdır. Bir yerde altından ırmaklar akan cennet tasvirleri, Hümeze’de direkleri yalayan
alevler, Zilzal’de kıyamet sahnelerinin hemen ardından ilahî adaletin tecellisi…
Ancak El Adl adaletin tecellisi için ahreti beklememizi istemez; koyduğu hükümlerle
emniyetin ve adaletin sağlanmasını da emreder.
Geçenlerde, bir televizyon kanalı, yakalanan bir gaspçının, bundan önce de bu suçu 108 defa
işlediğini haber veriyordu. Bu gasp sırasında onlarca insanı yaraladığını da… Şimdi bu adam
yeniden bırakıldığında konferansa mı gidecek dersiniz? Bu adamı (oyun oynar gibi) yüzlrce
defa yakalayıp geri bırakmak ve bu yolla yeni suçlara teşvik mi vahşet, yoksa bunun ilk
yakalandığında bir elini keserek bütün bu suçları önlemek; bir bakıma yeni kurbanların
yanında gaspçıyı da bundan kurtarmak mı? Kısasta hayatın mantığı da bu değil mi?
Yine Veda Hutbesinden bazı bölümler:
-Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin.
-Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye
ederim. Siz kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın
emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı
vardır
-Müslüman Müslüman'ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler.
-Bir Müslüman'a kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz.
-Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da
babasının suçu üzerine suçlanamaz.
-Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:
- Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.
- Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyeceksiniz.
- Zina etmeyeceksiniz.
- hırsızlık yapmayacaksınız.
GELİR DAĞILIMI:
Komünizm: “Her şeye ortağız.”der; Kapitalizm: “Bu benim.”der; İslam: “Bu emanet.” der.
Devre mülk reklamlarını duyuyor musunuz? İşte İslam, rüya âlemine takılıp kalmaz. Gerçek
dünyanın kurulmasına uğraşır, dolayısıyla da malı amaç olmaktan, efendi olmaktan çıkarır.
Algısını vahyin bu değerlerine uyduramayanların yakinen imanı tartışmalıdır.
Batı’nın geliştirdiği fert başına düşen gelir algısı tamamen bir aldatmacadır. Fert başına düşen
gelirin yükselmesi fert sayılmayanları memnun etmez, rahatsız eder. Tac Mahal’in güzelliği,
onu kırbaç altında inşa edenlere sadece acı verir.
SONUÇ
2000’den sonra oluşturulan Siyonizm Haç ittifakı karşısında Müslümanlar çaresiz kaldı.
Bu ittifak başları vurarak başladı ve başları vurmaya devam ediyor. Lozan’da halifeyi,
ümmetin başını, vurarak ümmeti kolay yutulur lokmalara böldü. Şimdi bir taraftan ümmetin
son kalesi olarak gördüğü Türkiye’nin başlarını vurmaya çalışırken diğer taraftan ailenin
başını vurarak aile bireylerini sömürülerinin bir parçası hâline getirmeye çalışıyor.
Türk komutanım Alpaslan da Arap Komutanım Baddal Gazi de Kürt komutanım Selahhttin
Eyyubi de bu günün komutanlarından şanslıydı; taraflar netti, belirgindi. Çanakkale’de şehit
verdiğimiz yüz binlerin bir amacı, bir mantığı vardı.
Şimdi algı operasyonlarıyla zihnimizi kirletiyorlar.
Şimdi bizim yavrularımızı mankurtlaştırarak bizimle savaştırıyorlar. Kuran’ın “mütref” dediği
mutlu azınlık hovardaca yaşarken insanların bir kısmının acından öldüğü doğru ve bu
konudaki eleştiriler haklı. Ancak Gezi’de Siyonizm Haç ittifakının amacı gelir dağılımının

düzeltilmesi değildi. Bu gençler çıkıp da: “İyi top oynayan, iyi buğday yetiştirenden neden
daha çok kazansın? Sanat, spor gibi perdeleri kaldırın ve altındaki sömürüleri ifşa edin!” diye
bağırmadılar.
Bugün bazı öğrencilerimizin çantasından bile bu kenelerin, bu bitlerin resimleri çıkıyor.
Vahyin bize kazandırmaya çalıştığı algıları, sahteleriyle değiştiriyorlar. Birikim kazanma
kanallarımızı tıkıyorlar, kirletiyorlar. Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmak için tırnak
çalıyorlar. Birleşmiş ya da birleşmemiş zalimlerin hedefleri bildiride yazanların aksine
Müslüman için ya kölelik ya ölüm!
Hazırlayan: Muzaffer Koçer
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10026.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayserispor’da Adanaspor Maçı Hazırlıkları
Sürüyor
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 13. haftasında evinde karşılaşacağı Adanaspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü.Kadir Has Tesisleri’nde yapılan antrenmana futbolcular düz koşu
yaparak başladı. Ardından sarı-kırmızılılar ısınma...
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 13. haftasında evinde karşılaşacağı Adanaspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kadir Has Tesisleri’nde yapılan antrenmana futbolcular düz koşu yaparak başladı. Ardından
sarı-kırmızılılar ısınma ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Bobo
özel olarak çalıştı.
Kayserispor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşma Cumartesi günü saat 16.00’da
başlayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10027.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri’de 10 Aralık Dünya İnan Hakları Günü
Kutlaması
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Adnan Menderes İlkokulu tarafından ortaklaşa 10
Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.Cumhuriyet Meydanında
düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, öğretmenler,...
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Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Adnan Menderes İlkokulu tarafından ortaklaşa 10
Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.Cumhuriyet Meydanında
düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, öğretmenler, öğrenciler ve velileri
katıldı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Demokrasi ve
İnsan Hakları Kulübü öğrencileri de yer aldı. Öğrenci velileri de pankartlar açarak 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı. Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Vali Yardımcısı
Mehmet Emin Avcı, "Gençler ve çocuklarımızla bir aradayız. Bildiğiniz gibi 10 Aralık
dünyanın her tarafında insan hakları günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de de kutluyoruz.
Burada programı hazırlayan çocuklarımız giyinip, kuşanmışlar. Güzel sloganlar hazırlamışlar.
Biz onlara destek vermek için buradayız. Biraz önce çocuklara ‘insan haklarınıza sahip
çıkacak mısınız?’ diye sorduğumda ‘evet’ dediler.’ Sahip çıkmazsak kuş gibi uçar gider’ diye
konuştuk. Gerçekten de öyledir. İnsan hakları sahip çıkıldığı sürece vardır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10028.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Terziler Ve Konfeksiyon İmalatçıları
Odası İle Kayseri Plastik İşletmeciler Derneği
Kayseri Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Kayseri Plastik İşletmeciler Dernek Başkanı Yusuf Özkan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç‘ı...
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Kayseri Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Kayseri Plastik İşletmeciler Dernek Başkanı Yusuf Özkan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret
ederek çalışmaları hakkında bilgiler vererek ortak projeler çalışmalarını değerlendirdiler
Terzilik bir meslekten öte aynı zamanda yetenek ve sanatsal bir çalışma
Kayseri Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri “Melikgazi Belediyesinin mesleki oda ve dernekler ile işbirliği içerisindeki
çalışmalarını takip ediyor ve takdir ile karşılıyoruz. Esnaf dostu bir belediye ama sonuçta
kendileri veya bizler değil tüm Kayseri kazanıyor. Terzilik yetenek isteyen ve aynı zamanda
sanatsal gelişim isteyen bir meslektir. Hazır giyim her ne kadar çok hızlı gelişti ise de özel
giyim ve dikim isteyen müşteri potansiyelimi bir o kadar da fazladır. Melikgazi Belediyemiz
Meslek Edindirme Kursları ile terzilik mesleğinde yeni ustalar yetişmesine yardımcı olmakta
ve destek vermektedir. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz ” dediler
Melikgazi Belediyemiz ilklerin ve gelişimin öncüsü bir belediye
Kayseri Plastik İşletmeciler Dernek Başkanı Yusuf Özkan ise şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyemiz ilklerin ve gelişimin öncüsü bir belediye olarak görüyor ve
degerlendiriyoruz. Plastik işletmecileri olarak birçok ortak projeyi gerçekleştirebiliriz.
Melikgazi Belediyesinin geri dönüşüm ile ilgili çalışma ve yatırımları bizim için çok değerli
ve anlamladır. Plastik İşletmecileri olarak geri dönüşümden elde edilen atıkların tekrar ürün
de hammadde olarak kullanılması hem israfı önlemekte, hem de hammadde olarak geri
kazanılmakta hem de milli ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Ayrıca çevre kirlenmesi de
önlenmektedir. Geri dönüşüm ile ilgili pek çok çalışmayı beraber yaparak toplumun tüm
kesimini bu çalışmaya davet edeceğiz”
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada, “Melikgazi
Belediyesi olarak çalışmalarda ve yatırımlarda öncelikle kurum ve kuruluşlar ile beraber
istişare ediyoruz. Kamu yararına yapılan çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşların, mesleki
oda ve derneklerin fikirlerini almak ve planlamada değerlendirmek hizmetin kalitesini ve
yararlılık oranını artırmaktadır. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi olarak her projeye, her ortak
çalışmaya ve her birlikteliye varız. Çünkü ortak amaç ve çalışma Kayseri’ye hizmet etmektir.
Her iki mesleki kuruluşun ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum“ dedi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, her iki ziyarette hatıra fotoğrafı çektirerek, bu tür
ziyaretlerin sonunda hep hizmet ve yatırım gerçekleştiğini bunun için ziyaretlerin son derece
faydalı olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10029.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Temizlik Ve Park Bahçeler De Çalışanlara
Kışlık Giyim Ve Sağlık Malzemesi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Temizlik işleri biriminde çalışan
işçilerin sağlıklarına büyük önem verdiklerini ve mevsimine göre iş elbisesi ile sağlık
malzemelerini satın alarak dağıtımın yapıldığını...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Temizlik işleri biriminde çalışan
işçilerin sağlıklarına büyük önem verdiklerini ve mevsimine göre iş elbisesi ile sağlık
malzemelerini satın alarak dağıtımın yapıldığını söyledi.
İş elbisesi, kaban, ayakkabı, eldiven, ağız maskesi
Belediye Çevre ve Temizlik birimlerinde çalışan personele her yıl İŞ ELBİSESİ, KABAN,
MONT, AYAKKABI, ŞAPKA, PANTOLON, ELDİVEN, AĞIZ MASKESİ gibi
malzemelerin alındığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu birimlerde çalışanların belli
aralıklarla kan örneklerinin alınarak, analizinin yapıldığını ve sürekli sağlık kontrolünden de
geçirildiğini kaydetti.
Kayserililerin her sabah temiz bir çevrede güne başlattıklarını çünkü bu temizliğin
gerçekleştirilmesinde 450 temizlik işçisinin akşam 22.00 ile sabah 06.00 arası genel temizlik
yaptıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Temizlik çalışmasının daha etkin, verimli
ve koordineli yapılabilmesi için şehri doğu ve batı kısımları olmak üzere iki bölüme ayırdık.
İki ayrı şirkete temizlik işini ihale ettik. Böylece planlama daha dar alanda yapılarak işin
verimliliği artmaktadır. Bu hafta şehrin doğu bölümündeki 220 işçiye kışlık elbise ve sağlık
malzemesi olmak üzere dağıttık. Önümüzdeki hafta ise batı bölümünde yer alan 230 işçiye
dağıtımını yapacağız” dedi.
Kan örnekleri alınarak analizi yapılıyor
Temizlik işlerinde çalışanların koruma amaçlı gerekli aşılarının da yapıldığını ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, gerek belediyenin kadrolu gerek ise özelleştirme ile özel şirkette
çalışan tüm işçilerin önümüzdeki günlerde Hepatit (B) aşısının yaptırılacağını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10030.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Düşünce Okulu, MuhafazakÂr
Düşünce Sempozyumu’na Onur Konuğu
Olarak Katıldı
Ankara’da düzenlenen, ”Muhafazakâr Düşünce Sempozyumu’na onur konuğu olarak katılan
Kayseri Düşünce Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekeli ve Koordinatör Ferhat
Akmermer, Türkiye’nin önde gelen muhafazakâr düşünce ve fikir kulüpleri...
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Ankara’da düzenlenen, ”Muhafazakâr Düşünce Sempozyumu’na onur konuğu olarak katılan
Kayseri Düşünce Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekeli ve Koordinatör Ferhat
Akmermer, Türkiye’nin önde gelen muhafazakâr düşünce ve fikir kulüpleri ile otak çalışmalar
yaparak, Kayseri’nin sosyal, kültürel ve fikri hayatına önemli katkılar sağlamayı
hedeflediklerini söyledi.
Kayseri’nin sosyal, kültürel ve fikri hayatına katkı sağlamak amacıyla kurulan ve yaptığı
çalışmalarla kısa sürede Türkiye genelinde tanınır hale gelen Kayseri Düşünce Okulu,
“Muhafazakâr Düşünce Sempozyumu’na onur konuğu olarak davet edildi.
Kayseri Düşünce Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekeli ve Genel Koordinatör Ferhat
Akmermer, bir süre önce Ankara’da gerçekleştirilen, “Muhafazakâr Düşünce
Sempozyumu”na onur konuğu olarak katıldı.
Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer, sempozyumun ardından
düzenlenen, “Muhafazakâr Düşünce Dergisi 10. Yıl Programı”nda, Gıda-Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim
Kalın ile bir araya geldi.
Sempozyuma katılan davetlilerle görüşmeler yapan ve Kayseri Düşünce Okulu’nu bütün
yönleri ile tanıtmaya çalışan Başkan Kemal Tekeli ve Genel Koordinatör Ferhat Akmermer,
Kayseri Düşünce Okulu’nun önümüzdeki dönemlerde yapacağı çalışmaları aktarırken, çok
sayıda bilim insanını Kayseri halkı ile buluşturmayı, bölgede, dünya ve ülke sorunlarına
duyarlı entelektüel bir oluşum gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Genel Koordinatör Ferhat Akmermer, “Kayseri Düşünce Okulu, kısa bir süre önce kurulmuş
olmasına rağmen, Türkiye genelinde tanınır hale gelmiş ve dikkatleri üzerine toplamayı
başarmıştır. Yaptığımız çalışmalar takdirle izlenmekte ve bu çalışmaların artırılması yönünde
geniş çevrelerden olumlu tepkiler alınmaktadır. Nitekim derneğimiz, Muhafazakar Düşünce
Sempozyumuna, ardından Muhafazakar Düşünce Dergisi’nin 10.yıl kutlamalarına davet
edilmiş, sempozyum sırasında düzenlenen oturumlarda, Türkiye’de muhafazakar düşünceye
yön veren Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç ve Sezai Karakoç gibi
önemli isimlerin, Türkiye’de muhafazakar çizginin oluşumunda ve değişiminde verdikleri
mücadele ve oynadıkları rol bilim insanlarının tarafından katılımcılara aktarılmıştır.
Görüştüğümüz bütün fikir insanlarına, Kayseri Düşünce Okulu’nun muhafazakâr düşüncenin
toplumun bütün kesimlerince anlaşılabilmesi için ortaya koyduğu çaba aktarılmış, toplumun
geniş kitlelerine ulaşma hedeflerimiz anlatılmıştır” dedi.

Akmermer, Kayseri Düşünce Okulu’nun Türkiye’nin bu alandaki prestijli kuruluşlarından
birisi olarak tanınır hale gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Kayseri’den
fikir dünyasına açılan KDO’nun yakın bir gelecekte önemli çalışmalara imza atacağını
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10031.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

2014 Yılında Kayseri’de İnsan Hakkı İhlaline
Rastlanmadı
Kayseri Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı, 2014 yılı içinde insan hakkı ihlaline
rastlanmadığını bildirdi.Kayseri Valiliği İl İnsan hakları Kurulu Başkanlığı’ndan alınan
bilgilere göre, Kayseri’de 2014 yılı içinde...
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Kayseri Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı, 2014 yılı içinde insan hakkı ihlaline
rastlanmadığını bildirdi.
Kayseri Valiliği İl İnsan hakları Kurulu Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Kayseri’de
2014 yılı içinde 17 adet başvuru yapıldığı öğrenildi. Yapılan başvurularda Adli Yargılama
Hakkından 1, çevre Hakkı’ndan 2, Dilekçe Hakkı’ndan 1, Kötü Muamele Yasağı’ndan 4
Sağlık ve Hasta Hakkı’ndan 3, diğer hususlardan ise 4 adet başvuru yapıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10032.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

“Bir Ülkenin Tarihi Dili Kadardır”
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, arşivleri okumak ve mazimiz ile ilgili bilgi almak
için Osmanlıcanın öğrenilmesi gerektiğini söyleyerek: “Bir ülkenin tarihi dili ile doğru
orantılıdır. Eğer sizin diliniz 70 senelikse tarihinizde 70 seneliktir” dedi.
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Özden, herkesin 100 sene öncesini belgelerden öğrenebileceğini kaydederek: “O belgeler de
Osmanlıcadır. Ya sen o belgelerin tamamını düzgün bir şekilde yeni lisana çevireceksin ve
milletin tarihini gerçek kaynaklardan öğrenmesini sağlayacaksın. Ya da sen o dili öğrenip
gidip araştırma yapacaksın. Bunun kötü bir tarafı yok. Bu konuda olumsuz düşünenler art
niyetlilerdir. Öğrenmek isteyenlerin önünü kesmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10033.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Tıp Fakültesi’nden Bozuk Röntgen Cihazı
Açıklaması
Gazetemizde yer alan ‘’ERÜ Tıp Fakültesi’nde röntgen çilesi ‘’ başlığı ile kamuoyuna
duyurduğumuz, habere ilişkin, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret
Doğru’dan açıklama geldi.
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Kudret Doğru, ‘’ Acil servisteki röntgen cihazının arızası giderilinceye kadar hastanemiz
radyoloji birimi röntgen cihazından hizmet verilmiştir’’ dedi.
Olayın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığına vurgu yapan Doğru, ‘Yaklaşık 2 ay önce acil
servisteki dijital sistem röntgen cihazımız arıza yapmıştır. Hastanemiz teknik elemanları ile
ERÜ Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin mühendisleri cihazdaki arızaya anında
müdahale ederek, üretici firma servisini hemen hastanemize çağırmışlardır’’ ifadelerini
kullandı.
Doğru gazetemize duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, ‘Elimizde olmayan sebeplerle
röntgen cihazı onarımının geciktiğini, en kısa sürede cihazın hizmete gireceğini ve 2015 yılı
yatırım programı çerçevesinde ilave bir dijital röntgen cihazı alınacağını ve aksamadan hizmet
vermeye devam edeceğimizi belirtiriz’’ dedi.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10034.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

‘‘Çözüm Sürecinde Temel Aktör Recep Tayyip
Erdoğan’’
Yazar Ümit Aktaş Türkiye’nin önündeki en önemli sorunun Kürt sorunu olduğunu belirterek,
çözüm sürecinde temel aktörün Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizdi.
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Türkiye’nin şuanda en büyük sorunu Kürt sorunu bu çok bariz bunu çokta tartışmaya gerek
yok diyen Ümit Aktaş, ‘’ Bu yeni bir sorunda değil 40 senelik bir sorun hatta Osmanlının
batılılaşmasıyla birlikte başlayan ve cumhuriyetle birlikte derinleşen bir sorun. Dolayısı ile
asıl sorun 90 senelik ama 40 senelik bir fili savaş durumu var diyelim. Bu fili savaş
durumunda da Türkiye askeri yöntemle bur sorunu çözemeyince siyasi çözüm aşaması
başlatıldı. Bu aşamada AK Parti tarafından başlatılan ve devam ettirilen bir aşama. İkinci
büyük sorunda İslam sorunuydu o sorunda AK Parti’nin iktidara gelmesiyle bir şekilde
kendiliğinden çözülmüş gibi oldu. En azından Müslümanlığı temsil eden o kitleler bir nebzede
olsa tatmin edilmiş oldu’’ dedi
‘’Kürt sorunun büyük payı olabilir’’
Cumhuriyetin karşısında iki büyük sorun olduğuna vurgu yapan Aktaş, ‘’ Sorunlardan biri
Müslüman sorunu diğeri Kürt sorunu. Müslümanlar iktidara gelince gelemeyen diğer kesimin
sorunu çözme işini de üzerine almış oldu. Dolaysı ile yürütülen süreç böyle belki biraz aşırı
bir iddia olabilir ama AK Parti’nin iktidara gelmesinde Kürt sorunun büyük payı olabilir. AK
Parti bu sorunu çözmek üzere gelmiş olabilir. Cumhuriyetçi iktidarların bunu yapması
mümkün değil çünkü onların paradigmasına uymayan bir şey bu sorunu çözmek. Netice de
MHP CHP gibi partiler bir bakıma bu ideolojiyi temsil eden oluşumlar ve onlar hala bu
sorunu çözümüne karşı direniyor. Ama askeri yöntem denendi ve başarılı olunamadı ve süreç
devam ediyor çözülür mü henüz buna cevap vermek için erken. Çözüm surecide bir bakıma
Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü bir süreç. Tayyip Erdoğan’ın risk aldığı mecbur kaldığı
üstelendiği bir süreç ve o yürütüyor ’’ ifadelerini kullandı.
YAZAR ÜMİT AKTAŞ ÖZEL SÖYLEŞİMİZİN DETAYLARINI YARIN GAZETEMİZDE
BULABİLİRSİNİZ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10035.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Hırsızdan Ev Sahibine Tehdit Mektubu
Kayseri’de hırsızlıktan dolayı cezaevinde yatan zanlı, para ve altın çaldığı ev sahibine
cezaevinden tehdit mektubu yollayınca 4 yıl hapis cezası aldı.1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davaya hırsızlıktan 3 yıl hapis cezası bulunan...
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Kayseri’de hırsızlıktan dolayı cezaevinde yatan zanlı, para ve altın çaldığı ev sahibine
cezaevinden tehdit mektubu yollayınca 4 yıl hapis cezası aldı.
1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya hırsızlıktan 3 yıl hapis cezası bulunan 25
yaşındaki tutuklu sanık S.Ç. tele konferans sistemi ile katıldı. Zanlı S.Ç. daha önce evine
girdiği altın ve para çaldığı H.Y.’ye cezaevinden tehdit mektubu yollayarak, tespih, ayakkabı
ve para yollamasını isteyerek, "Bunları yollamazsan 4 çocuğundan kork" yazarak tehdit etti.
Yapılan yargılamada S.Ç., "Mektubu yolladım ama bir anlık sinirle yazdım. Pişmanım"
diyerek savunma yaptı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında S.Ç.’ye tehdit
suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10036.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kazayı Gördüler Şok Oldular
Kayseri’de tam önlerinde meydana gelen trafik kazasını gören vatandaşların kısa bir süre
yaşadıkları şoku atlattıktan sonra cep telefonu ile sağlık ekiplerine haber verdiği anlar,
MOBESE kameralarına yansıdı.Kayseri’nin Melikgazi ilçesine...
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Kayseri’de tam önlerinde meydana gelen trafik kazasını gören vatandaşların kısa bir süre
yaşadıkları şoku atlattıktan sonra cep telefonu ile sağlık ekiplerine haber verdiği anlar,
MOBESE kameralarına yansıdı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi Kavşağı’nda meydana gelen trafik
kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, tam
önlerinde meydana gelen kazaya şahit olan kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, kısa bir şok
yaşadıktan sonra cep telefonları ile 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan iki sürücü hastaneye
kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde meydana gelen bir diğer kazada ise kırmızı ışığı fark
edemeyen otomobil sürücüsü, önündeki otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda MOBESE kameralarının kaydettiği bir diğer kazada ise, park
halindeki otomobilden inmeye çalışan bir kişinin kapıyı açması sonrasında motosiklet
sürücüsü kapıya çarparak düştü. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Karayolları kavşağında meydana gelen bir diğer kazada ise aşırı hız ve dikkatsizlik ön plana
çıktı. Meydana gelen kazada aşırı hızlı olan ve kırmızı ışığa dikkat etmeyen sürücünün
kullandığı otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarparak durabildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10037.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Islak Saç Yüz Felcine Neden Olabilir
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç,, "Soğuk
hava ve rüzgar, yüz bölgesindeki sinirleri olumsuz yönde etkileyerek yüz felcine neden
oluyor. Yüz felci sonrasında ağızdaki kaslar ve beyin fonksiyonları...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç,, "Soğuk
hava ve rüzgar, yüz bölgesindeki sinirleri olumsuz yönde etkileyerek yüz felcine neden
oluyor. Yüz felci sonrasında ağızdaki kaslar ve beyin fonksiyonları da olumsuz etkileniyor"
dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Murat Koç, yüz
felcinin nedenleri ve korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:
"Her yaştan ve cinsiyetten insanların yüz felcine yakalanma riski bulunurken, özellikle soğuk
ve rüzgârlı havalar bu hastalığa zemin hazırlamaktadır. Yüz felci, kulak arkasındaki kemiğin
(temporal kemik) içinden geçen yüz sinirinin (fasial sinir) etrafında ödem veya enflamasyon
olması sonucunda oluşmaktadır. Yüz felci geçirenlerin yüzündeki kaslar çalışamaz hale gelir
ve hastalık, kulak arkasında ağrı ve uğultu şeklinde kendini gösterir. Yüz felci herkeste aynı
belirtileri vermez. Yüz felcini hafif derecede geçirenlerde mimik ve kaslarda hareketsizlik
ortaya çıkar. Yüz felcinin oluştuğu alana yakın gözünü kapatamayan hastanın dudağı sağlam
tarafa kaymakta, hasta ıslık çalmakta zorlanmaktadır. Yüz felci olan bölgede, dilin yarısında
tat duyusu kaybolurken, hastalığın daha ağır seyrettiği durumlarda; yeme ve içmede zorlanma,
konuşmada bozukluk, aşırı sese duyarlı olma, gözyaşında ve tükürük salgısında belirgin
derecede artış görülmektedir.
Kulak ağrısı yüz felcinin habercisi

Yüz felci bazen kulak-boğaz enfeksiyonlarından hemen sonra da ortaya çıkmaktadır. Soğuk,
kulağın arkasındaki kemiğin içinde ödem yani sıvı birikmesine ve iltihaplanmaya neden
olmaktadır. Bu duruma ‘bell paralizisi’ adı verilir. Özellikle şiddetli kulak ağrısı yüz felcinin
habercisi olabilir. Sadece yüz bölgesinin değil, kulağın arkasındaki kemiğin de korunması yüz
felci riskini azaltır. Soğuk havalarda kalın giyinerek, kaşkol veya eldiven takarak beden
korunabilirken, yüz bölgesi için bu durum daha farklıdır. Yüz bölgesi direk olarak havayla
temas ettiğinden dışarıdan gelen herhangi bir müdahaleye karşı daha hassastır. Bu nedenle
yüz felci en çok soğuk havayı sever ve kendini iyi koruyamayan kişileri seçer.
Rüzgâr ve hava akımına maruz kalmayın
Kış aylarında soğuğun fazla hissedildiği saatlerde dışarıya mümkün olduğunca çıkmamak
gerekir. Yüzün direk olarak rüzgar veya cereyanda kalmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca
banyo sonrası hemen dışarı çıkılmamalıdır. Özellikle saçlar ıslak bırakılmamalı ve iyice
kuruduğundan emin olunduktan sonra sokağa çıkılabilir. Aşırı soğuk hava ve rüzgardan
korunabilmek için kar maskesi, bere gibi aksesuarlar kullanılmalı ya da kapüşonlu montlar
tercih edilmelidir. Kaşkol veya atkıyla boyun ve yüz bölgesinin büyük bir kısmı da
korunmalıdır.
Terliyken araçta cam açılmamalıdır
Araçta cam açıkken seyahat etmek de yüz felcine zemin hazırlar. Özellikle terliyken yüzün
direk olarak rüzgâr ve cereyan ile temas etmesi yüz felcine neden olur. Araç içindeki klimanın
açık olması da aynı etkiyi yapar. Bu nedenle araç camları uzun süre açık bırakılmamalı, klima
açılacaksa da yüz bölgesine yönlendirilmemelidir.
Yüz felcinde ilk 24 saat önemlidir
Yüz felci, birkaç saat veya gün içerisinde maksimum seviyeye ulaşır. Yüz felcinde ilk 24 saat
önemlidir. Her hastalıkta olduğu gibi yüz felcinde de erken teşhis ve tedavi önem taşır. Bu
nedenle yüz felci belirtileri yaşayan bir hastanın vakit kaybetmeden kulak burun boğaz
uzmanına başvurması gerekir. Yüz kasları için yapılan masaj ve egzersizler tedaviyi büyük
ölçüde hızlandırır. Yüz felci nadir de olsa tekrar edebilir. Eğer yüz felci tekrarlıyorsa başka
bir hastalık veya risk faktörünün olup olmadığı tespit edilmelidir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10038.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç:
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, 10 Aralık dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı
açıklamasında, "Bütün insanlar özgür ayrıca onur ve hakları yönünden eşit doğarlar"
dedi.“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin...
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İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, 10 Aralık dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı
açıklamasında, "Bütün insanlar özgür ayrıca onur ve hakları yönünden eşit doğarlar" dedi.

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul
edildiği tarih olan 10 Aralık 1948’den itibaren tüm Ülkelerde ve Ülkemizde de 10 Aralık
“İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır" diyen Dr. Kılıç, "Bütün insanlar özgür ayrıca
onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere Sağlık,
eğitim, yiyecek, barınma hakkı, Toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve
esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma hakkı, Yasanın koruyuculuğundan eşit olarak
yararlanma hakkı, Barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma hakkı, Evlenme, mal ve
mülk edinme hakkı, Çalışma, işini seçme özgürlüğü, Din, vicdan, düşünce ve anlatma
özgürlüğü hakları;“İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin” temellerini oluşturur" ifadesinde
bulundu.
Dr. Kılıç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"İl Sağlık Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımız gereği İnsan Hakları Günü
kapsamında hasta haklarına bir kez daha dikkat çekmek istedik:
Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek ve sağlığına yönelik olumsuzluklardan korunarak
yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmek insan haklarından olmakla birlikte, sağlık hizmetinin
alınması sırasında insanların yararlandığı haklara da “Hasta Hakları” denilmektedir.
Sağlık hizmeti almak için başvurulan herkesin sahip olduğu haklar, Hasta Hakları
Yönetmeliği’nde şu başlıklar altında sunulmuştur.
HASTA HAKLARI:
* Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma hakkı
* Bilgi talep edebilme hakkı
* Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı
* Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
* Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
* Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkı
* Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı
* Bilgi verilmemesini isteme hakkı
* Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı
* Rıza ve izin hakkı
* Bilgilerin gizli tutulması hakkı
* Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
* Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı
* Güvenliğin sağlanması hakkı
* İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
* Refakatçi bulundurma hakkı
* Müracaat, şikâyet ve dava hakkı
Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır.
Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir
sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken
ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.
Herkesin en temel insan haklarından olan sağlık hakkından faydalanması ve bu hakkın
korunması ümidiyle Kayseri halkının hak ettiği sağlık hizmetine ulaşmasını büyük bir özveri
ile sağlayan sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları
Günü’nü içtenlikle kutlar, sevgi ve saygılarımızı sunarız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10039.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü bir
fırsat
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir açıklama
yaptı.Vali Düzgün, "İnsan Hakları, ucu bucağı bilinmeyen varlık âleminin tek rasyonel olgusu
olan insanı insan yapan ve insanın sadece insan olduğu...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir açıklama
yaptı.
Vali Düzgün, "İnsan Hakları, ucu bucağı bilinmeyen varlık âleminin tek rasyonel olgusu olan
insanı insan yapan ve insanın sadece insan olduğu için herhangi bir şarta veya statüye bağlı
olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, üstün nitelikli ahlaki değerlerdir"
ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Bu özelliklerinden dolayı günümüzde insan hakları ve insan haklarına saygı bütün modern ve
demokratik ülkelerin en önemli görevlerinden biri olmuştur. Bu görev doğrultusunda hem
yurtta hem de dünya da gerek uluslararası sözleşmeler ile gerekse de anayasalar ile bu haklar
güvence altına alınmıştır.
Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi de bu güvencelerden biri olarak 6 Nisan 1949 tarihinde ülkemizde onaylanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da bu hak ve ödevler maddeler halinde yer alarak
güvence altına alınmış, usulünce yürürlüğe giren insan hakları antlaşmaları yeri geldiğinde
kanundan üstün tutulmuştur.
Özellikle son yıllarda etrafımızda ve coğrafyamızda yaşanan savaş, iç savaş, yoksulluk ve
çatışmalarda insanlık ve insan hakları adına dramatik olaylarla ve durumlarla
karşılaşmaktayız. İnsan haklarının son derece önem kazandığı bugünlerde, yaratılmışların en
şereflisi insandır buyuran bir dinin mensupları olarak, insan hakları bilincinin gelişmesi için
toplumun tüm kesimleri 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü bir fırsat olarak görmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, insanın değerinin ve onurunun korunduğu, insanca yaşamak için
gerekli şartların olduğu bir dünyayı yaşatmayı sürdürebilme ve daha demokratik, daha özgür
bir geleceğe ulaşabilme temennisi ile Kayseri halkının, milletimizin ve tüm dünya halklarının
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10040.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Türk Savunma Sanayisinin Gizli Kahramanları
Tanıtılacak
Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, 12 Aralık 2014 Cuma günü
’Türk Sanayisinin Dün’ü, Bugün’ü ve Savunma Sanayisinin Gizli Kahramanları’ konulu
panel düzenleyeceklerini açıkladı.Düzenlenen basın toplantısına,...
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Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, 12 Aralık 2014 Cuma günü
’Türk Sanayisinin Dün’ü, Bugün’ü ve Savunma Sanayisinin Gizli Kahramanları’ konulu
panel düzenleyeceklerini açıkladı.
Düzenlenen basın toplantısına, Türk Hab-iş Genel Başkan Yardımcı Yüksel İlbey’de katıldı.
12 Aralıkta düzenlenecek olan panel hakkında gazetecilere bilgi veren Özgür Özsoy, Türk
Harb İş Sendikası Kayseri Şubesi olarak savunma sanayisinin gizli kahramanları hakkında 12
Aralık 2014 Cuma günü Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde bir panel düzenleyeceklerini
söyledi. Panele katılımın fazla olmasını beklediklerini söyleyen Özsoy, konu ile ilgili Türk
Harb İş Sendikası genel merkezimizin hazırlamış olduğu ‘Dünya’da ve Türkiye’de Savunma
Sektörünün Durumu’ isimli kitabın tanıtımını da yapacaklarını belirtti.
Türk savunma sanayisinin Kayseri’de ve Türkiye’ye en üst seviyede olmasını hedeflediklerini
söyleyen Özsoy, "Gelişen dünya üzerinde ülkemizin en üst seviyede yerini alması, kendi
teknolojisini üreten ve aziz milletimizin geçmişten gelen misyonunu devam ettirebilmesi için
her türlü çalışmaya Harb sanayi işçileri olarak hazırız. Gelişmiş ülkelerin ekonomisini ayakta
tutan en güçlü sektör bilindiği gibi savunma sanayidir.
Bu gün Kayseri’de bulunan bütün sanayi kuruluşlarının temelinde 2. Hava İkmal Bakım
Merkezinde yetişen ustalarımızın, teknik personelimizin emekleri vardır. Hava İkmal ve Ana
bakım fabrikalarımız her zaman şehrimizin teknolojik merkezleri bir nevi teknik üniversiteleri
olmuştur" şeklinde konuştu.
Dünya enerji kaynaklarının %65’den fazlasının orta doğu ve Türkiye de olduğunu belirten
Özgür Özsoy, "Bildiğiniz gibi bu bölgelerin çoğunda şuan savaş, kan ve gözyaşı var. Bu
durum bölgede güçlü olmak için savunma sanayimizin önemini kat kat arttırmaktadır. Asker
sayısı bakımından neredeyse dünyada 2. Sırada olan ordumuz ne yazık ki teknik eleman
bakımından paralellik göstermemektedir. Dışa bağımlılığın bitirilebilmesi için yerli sanayiye
önem vermek gerekmektedir.
Türkiye Kıbrıs barış harekatında dışa bağımlı olmanın ciddi sıkıntılarını yaşamış başta A.B.D
olmak üzere batılı devletlerin bir çoğu silah ambargosu uygulamıştır. Bunların akabinde dışa
bağımlılığı azaltmak için bazı dernekler ve vakıflar kurulmuş sonrasında Aselsan, Havelsan,
İşbir, Aspilsan, Roketsan gibi savunma alanında faaliyet gösteren şirketler kurulmuştur. Son
yıllarda savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak adına güzel gelişmeler yaşıyoruz.
Kendi savaş gemilerimizi, denizaltılarımızı, insansız hava araçları, tankları üretiyoruz.
Bundan millet olarak gururlanıyoruz.Şehrimizde alt yapısı bulunan savunma sanayimizin
daha da gelişmesi hatta Kayserimizin bir savunma şehri olması için bütün Kayserililerden

destek bekliyor ve herkesi panelimize davet ediyoruz. Bu millete hizmet etmek en büyük
nimettir. Zincirlerimizi kıralım ve gelişen dünya üzerinde lider olalım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10041.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden ’tam Öğrenme’
Projesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’tam öğrenme’ projesi kapsamında pilot
olarak seçilen 12 ortaokul ve 4 lisede öğrencilerin konu eksikliklerini gidermesi için sınıflar
açıldı. Okulda öğrenim gören öğrenciler açılan...
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’tam öğrenme’ projesi kapsamında pilot
olarak seçilen 12 ortaokul ve 4 lisede öğrencilerin konu eksikliklerini gidermesi için sınıflar
açıldı. Okulda öğrenim gören öğrenciler açılan sınıflar sayesinde derste öğrenemedikleri
konuları ek ders için açılan sınıflarda öğreniyor.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı ’tam
öğrenme’ projesi kapsamında 12 ortaokul ve 4 lisede öğrencilerin daha iyi eğitim almalarını
sağlamak amacıyla ek sınıflar açtı. Ek sınıflarda öğrenciler normal öğrenim gördüğü sınıfta
anlamadığı konuları öğrenme imkanı buluyor. Hazırlanan proje kapsamında İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Mehmet Tarman Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette
Çandıroğlu, ek ders alan öğrencilerin sınıflarını gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Proje
hakkında konuşan Çandıroğlu, "Projemiz bizim geçen yıldan bu yana yürütmeye başlamış
olduğumuz başarıyı arttırma ve değerlendirme projemiz. Bu projenin adımlarından birini
atıyoruz. Pilot olarak uyguladığımız ’tam öğrenme’ modelini hayata geçirmeye çalıştığımız
12 ortaokulu ve 4 tane de lisemiz var. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Tarman
Ortaokulumuz. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız ile bir araya
geldik. Bu projenin temel amacı şu; öğrenemeyen çocuğumuz yoktur ama geç öğrenen
çocuğumuz vardır. Biz bu bilgileri bir daha üzerinden geçip tekrarlayarak ve bir takım
teknolojik imkanlardan faydalanarak bu çocuklarımızın tam öğrenmesini sağlamaya
çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Kayserimizin tamamında uygulayacağımız
projelerden bir tanesi olacak. İnşallah iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz" diye
konuştu.Mehmet Tarman Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Murat Yaman ise,
“Projeyi ilk defa müdür bey anlattığı zaman heyecanlandım. Böyle olması gerektiğini
düşünüyordum. Projeyle ilgili olarak öğrenci velilerinden de olumlu görüşler alıyoruz. Okula
bakış açıları değişti. Yani bir bütünleşme sağlandı" dedi.8. sınıf öğrencisi Damla Tan da,
“Projeyi destekliyorum. Bu proje ile daha başarılı olacağıma inanıyorum. Çünkü bana daha
çok ders tekrarı ve çözümü sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10042.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Çocuğunuzu Kış Hastalıklarından Koruyun
Dünyam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Görözen, kış aylarında
çocukları hastalıklardan korumanın yolları hakkında bilgi verdi.Dünyam Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Görözen,...
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Dünyam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Görözen, kış aylarında
çocukları hastalıklardan korumanın yolları hakkında bilgi verdi.
Dünyam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Görözen, "Hastalık
yapan mikrop ve mikroorganizmaların havadaki yoğunluğunun artması, soğuk havadan dolayı
vücudun daha fazla enerji harcayıp yorgun düşmesi, kapalı ve kalabalık yerlerde iç içe
yaşamak kış aylarında hastalıkların artmasına neden olan etkenlerdir. Soğuk algınlığı, nezle,
grip, bademcik iltihabı, soluk borusunun iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi hastalıklar
kışın çocuklarda daha sık görülmektedir. Bu hastalıkların çoğu ayaktan tedavi
edilebilmektedir. Her çocuğun hastalıklara karşı direnç kazanması için bu hastalıkları
geçirmesi gerekmektedir. En gelişmiş ülkelerde bile 5 yaşın altındaki çocuklar 1 yılda
ortalama 6-8 kez hastalanmaktadırlar. Özellikle kreşe ve okula başlayan çocukların ilk
senelerde daha sık hastalanması doğal bir durumdur" dedi.
Dünyam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Görözen şu uyarılarda
bulundu:
"Anne sütü bugüne kadar koruyuculuğu kanıtlanmış olan tek ilaçtır. Annenin nezle, burun
akıntısı, hapşırık ve basit ateşlerinin olması, anne sütünü kesmek için bir bahane değildir.
Aksine annenin vücudunda o anki mikroba karsı oluşan maddeler, anne sütüyle bebeğe
geçerek hastalığa karşı koruma sağlamaktadır.
Çocuğu hastalıklardan korumak için ekstra vitamin verilmemeli
Anne ve babaların yaptığı yanlışlardan biri çocuklarına portakal, mandalina, narenciye gibi
besinlerle aşırı C vitamini verip, hastalıklardan korumaya çalışmaktır. Yeterli miktarda almak
yararlıdır ama fazla C vitamininin hastalıklardan koruyucu bir özelliği yoktur. Çocuğun
gerektiği kadar karbonhidrat, protein, süt ve süt ürünleri ile bol miktarda meyve ve sebze
tüketmesi sağlanmalıdır. A vitamini, selenyum, demir ve çinko alımı da çok önemlidir. Tüm
bu ihtiyaçlar her türlü doğal besinden karşılanabilmektedir, fazladan takviye alınmasına gerek
yoktur.
Ailelerin çocuklarını mevsim normallerine göre giydirmesi gerekmektedir. Çocuğu aşırı
üşütmek, aşırı terletmek ve ona kalın giysiler giydirmekten kaçınılmalıdır. Soğuk kendi başına
hastalık yapmaz ise de soğukta kalıp üşüyen vücut, mikroplardan daha kolay etkilenmektedir.
Yorgunluk da hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Yorgun ve uykusuz olunan
dönemlerde daha sık hasta olunmaktadır. Özellikle spor yapan çocukların yeterli oranda
dinlenmesi ve beslenmesi gerekmektedir.
Bitkisel ilaçların hastalıklardan koruduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bu ilaçların da
yan etkileri olabilmektedir ve özellikle karaciğere olumsuz etkileri vardır. Aileler çocuklarını

hastalıklardan korumak için kulaktan dolma bilgilerle, içeriklerini bilmedikleri bitkisel ilaçları
içirmemelidirler.
Sigara, çocukların hastalık riskini artıracağı için sigara dumanından ve hava kirliliğinden
çocukları uzak tutmak gerekmektedir. Kapalı ve kalabalık yerler de hastalıklar çok çabuk
yayılacağından mecbur kalmadıkça bu ortamlardan çocukları uzak tutmak önemlidir.
Doktora başvurulması gereken durumlar:
· İlk 3 aylık bebekte görülen her ateşlenmede mutlaka doktora gidilmelidir.
· 3 aydan büyük bebekler; yüksek ateş, halsizlik, yeterince beslenememe ve ağızdan sıvı
alamama gibi durumlar varsa mutlaka doktora götürülmelidir.
· Çocukta, öksürükle birlikte yüksek ateş ve hışıltının olması, öksürüğün geceleri çocuğu
uykudan uyandırması ve çok sık nefes alıyor olması çocukları doktora gecikmeden götürmek
için uyarıcı sebeplerdir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10043.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Çocuk
Tedavi Altına Alındı
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir çocuk tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesine bağlı Yemliha mahallesinde I.G.’nin sobadan
sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Ambulansla...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir çocuk tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesine bağlı Yemliha mahallesinde I.G.’nin sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılan I.G.’nin yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10044.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

“İstikrar Ve Güvenlik Tamamen Yok Oldu“
'Boğaziçi Zirvesi'ne katılan 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bölgede bir devlet adamı
olarak gördüğüm en kötü senaryo gerçekleşiyor" dedi.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 5'ncisi düzenlenen "Boğaziçi Zirvesi" Four
Seasons Otel'de başladı. Zirvenin açılışına 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra
Suudi Arabistan Prensi Mohammed Al Faisal Al Saud, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve
çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.
"ŞU ANDA 'NEGATİF AJANDA' SÖZ KONUSU"
Açılışta bir konuşma yapan Abdullah Gül, beşincisi düzenlenen zirvenin önemli olduğunu
söyleyerek, "5 yıl önce ile bugün arasında çok fark var. O günkü dünya ile bugünkü dünya
arasında maalesef çok hızlı gelişmeler oldu. Bunlar olumlu değil, olumsuz yönde gerçekleşti.
O zaman yaptığım konuşmada 'pozitif ajandada birleşen bölge' derken şu anda ne yazık ki
'negatif ajanda' söz konusu. Bugün fırsatlardan çok maalesef daha çok sorunların ortada
olduğunu görüyoruz. Bütün dünya ve bölgemiz büyük sorunlarla uğraşmaya başladı" dedi.
"BİZİM BÖLGEMİZDE DURUM DAHA VAHİM"
Abdullah Gül, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve Kırım'ın Rusya tarafından
ilhakının ikinci bir Soğuk Savaş'ı başlattığını söyleyerek, "Bu gelişme siyasi ve ekonomik
yönde hep neticelerin olumsuz olmasına neden oldu. Herkes bu gerginlikten etkilenmeye
başladı. Bizim bölgemize baktığımızda durum daha vahim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
Dünya'nın en büyük meselesi Filistin'de maalesef olumlu bir gidişat söz konusu değil.
Herhangi bir gelişme olmadı.
"İSTİKRAR VE GÜVENLİK TAMAMEN YOK OLDU"
Çok büyük acılar, yıkımlar hüsranlarla insanlık, bölge halkı karşı karşıya kaldı. Bugün
bölgemizde çok daha karmaşık tehditler söz konusu. Bu da büyük bir hayal kırıklığı
oluşturuyor. Irak ve Suriye'de gelişmeler bölgemizin görüntüsünü ve gerçeklerini çok daha
kötü hale getirdi. Bölgede istikrar güvenlik tamamen yok oldu. Kendi halkının meşru
taleplerini görmeyenler, bugünkü dünyanın gerçeklerini görmeyen liderlerin rasyonel tavırları
kendi ülkelerinin bel kemiklerini kırmaya sebep oldu. Neticede herkesin karıştığı vekalet
savaşları başladı. Bölgede devlet adamı olarak gördüğüm en kötü senaryo gerçekleşiyor"
şeklinde konuştu.
Bölgede çok güçlü siyasi çözümlerin başlatılması gerektiğini vurgulayan Abdullah Gül,
"Hepimizin umutlu olması gerekir. Bu sorunlar mutlaka çözülecektir. Başka ülkelerin
Ortaçağ'da yaşadıkları acıları bugün bölgemizde yaşamamız elem vericidir. Cenab-ı Allah
bize akıl vermiştir, olayları mukayese etme gücü vermiştir. Kendi enerjimizi tüketmek yerine,
diyalogla, kendimizi birbirimizin yerine koyarak sorunları çözmemiz gerekir" dedi. TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuşmasının ardından Abdullah Gül'e bir anı plaketi takdim
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10045.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Polisten Uyuştucuru Tacirlerine Darbe
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 241 gram metamfetamin ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.Edinilen
bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...
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Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 241 gram metamfetamin ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından Van’dan Kayseri’ye yüklü miktarda metamfetamin maddesinin getirileceği ihbarı
alındığı öğrenildi. Alınan ihbar sonucunda Sivas yolu üzerinde yapılan kontrollerde Ü.S. ve
E.Ü. isimli şahsın bulunduğu otomobilin durdurularak arandığı bildirildi. Yapılan aramalarda
241 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği kaydedilirken, gözaltına alınan iki şahsın
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10046.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman
Kılıç:
Kayseri Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç, düzenlediği basın toplantısında, “
Biz engelli camiası için bu yolda canımızı vermeye hazırız” diye konuştu.Anadolu Sakatlar
Derneği Başkanı Osman Kılıç “ Engelliye hizmet...
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Kayseri Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç, düzenlediği basın toplantısında, “
Biz engelli camiası için bu yolda canımızı vermeye hazırız” diye konuştu.
Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç “ Engelliye hizmet etmek bizim varlık
sebebimizdir. Bizim hayat gayemiz ve yaşam alanımız engelli toplumuna adanmıştır. Biz
engelli camiası için bu yolda canımızı vermeye hazırız” dedi.
Kılıç “Kamuoyunda bizleri engel düşmanı olarak gösterme çaba ve gayretinde olan fırsatçı
kişiler şunu iyi bilsinler ki; biz engelliyi ezdirmeyiz. Engellinin de malzeme yapılmasına izin
vermeyiz. Biz kendimizi biliyoruz. Birilerine de ispatlama gereğimizde yoktur. Dünya
engelliler gününde; günün yoğunluğu nedeniyle ayak üstü röportajdan medet umanlar,

bilsinler ki orada kullanılan cümleler onların art niyetinden daha temizdir” ifadelerinde
bulundu.
Kılıç “ İnsani olarak bazen kastı aşan cümleleri hepimiz kullanabiliriz. Bu durum karşısında
niyete bakmak gerekir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10047.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri’de Valilik Personeline Hızlı Okuma
Kursu
Kayseri Erciyes DEHA Anlayarak Hızlı Okuma Ekibi ve Kayseri Valiliği işbirliği ile valilik
personeline yönelik açılan “Anlayarak Hızlı Okuma” kursunu tamamlayan kursiyerlere
düzenlenen törenle belgeleri verildi.Kayseri valiliğinde Anlayarak...
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Kayseri Erciyes DEHA Anlayarak Hızlı Okuma Ekibi ve Kayseri Valiliği işbirliği ile valilik
personeline yönelik açılan “Anlayarak Hızlı Okuma” kursunu tamamlayan kursiyerlere
düzenlenen törenle belgeleri verildi.
Kayseri valiliğinde Anlayarak Hızlı Okuma kursunu tamamlayan 65 personelin sertifikaları
verildi. Valilikte düzenlene törene Kayseri Vali Yardımcısı Dr.Yasemin Özata Çetinkaya, İl
Etüt ve Projeler müdürü Mehmet Bozkurt, Erciyes DEHA Anlayarak Hızlı Okuma Ekibi
Koordinatörü İdris Doğan, Erciyes DEHA Kurs hocaları ve kursiyerler katıldı. Törende
Konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Dr.Yasemin Özata Çetinkaya,hızla gelişen ve değişen
dünyada insanın kendini geliştirmesi, değiştirmesi ve yenilemesinin son derece önemli
olduğunu söyledi.
Kurs kapsamında hızlı okuma teknikleri ve etkili iletişim üzerine kurs eğitim verildiğini
kaydeden Vali Yardımcısı Çetinkaya, “Kursun amacı personelin bu alanlarda kendini
geliştirmesi ve yeni vizyon kazandırmasını sağlamaktır. İnsanın kendini geliştirmesi ve
yenilemesinin en önemli araçlarından biri de okumaktır. Çok okuyan insanın hem işinde hem
de özel hayatında çok daha başarılı hale gelecektir. Çağdaş kamu yönetimi anlayışı içerisinde
hizmet sunumunda kamu kurum ve kuruluşlara önderlik etmek, vatandaşa üstün bir
anlayışıyla hizmet sunmak ve çalışanların niteliklerini geliştirmek amacıyla ‘Hızlı Okuma’
kursunu düzenledik ve kursu tamamlayan kursiyerlerimize de bugün sertifikalarını veriyoruz.
Kursa katılan bütün personelimizi tebrik ediyorum” dedi.
Vali Yardımcısı Dr. Yasemin Özata Çetinkaya, sertifika töreninde Vali Orhan Düzgün adına,
Erciyes Deha Hızlı Okuma Ekibi hocalarına teşekkür ederek başarılarının devam etmesi
temennisinde bulundu.
İl Etüt ve Projeler müdürü Mehmet Bozkurt’ta “ Bu kursu çok beğendim. Okumaya ayırdığım
zaman yarı yarıya azaldı. Kitap okumaktan zevk alır hale geldim. Personelimiz çok mutlu
oldu” diye konuştu.

Kursiyerlerden Nuriye Yaşar bu kursa sadece hızlı okuma kursu demenin haksızlık olacağını
ifade ederek, “ Bu kurs aynı zamanda kişisel gelişim, etkili iletişim ve kaynaşma kursu oldu”
dedi ve kursu düzenleyenlere teşekkür etti.
Erciyes Deha Hızlı Okuma Ekibi Koordinatörü İdris Doğan, zamanın çok kıymetli ve çok iyi
değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Biz herkesin okumasını istiyoruz. Okuyan insan
kendini geliştirir. Çoğu insanımız okumaya vakit bulamadığını söylüyor. Biz de
insanlarımızın kısa sürede çok okumasını istiyoruz. Ancak hızlı okurken de okuduğumuzu da
anlamalıyız ki bize faydalı olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları ve plaketleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10048.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği’nden
Osman Özköylü’ye Kınama
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği, Kayserispor-Osmanlıspor maçından sonra Teknik
Direktör Osman Özköylü’nün agresif tavırlarını kınadığını açıkladı.Kayseri Erciyes
Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri’de...
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği, Kayserispor-Osmanlıspor maçından sonra Teknik
Direktör Osman Özköylü’nün agresif tavırlarını kınadığını açıkladı.
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri’de oynanan
Kayserispor-Osmanlıspor maçından sonra basın toplantısı sırasında Osmanlıspor teknik
direktörü Osman Özköylü’nün yapmış olduğu agresif tavırları kınıyoruz.
Erciyesspor’un şampiyonluğunda pay sahibi olan ve başkan Ziya Eren’in büyük fedakarlığı
sonucu çok iyi bir kariyer sağlayan Osman Özköylü bu hareketiyle adeta hepimizi şaşkına
çevirmiştir.
En önemli rakibiyle oynadığı maçtan sonra sinirlerine hakim olamayan Özköylü adeta terör
estirmiş ve kendinden hiç beklemediğimiz davranışlar sergilemiştir. Basın mensuplarının
sorularını cevaplamak yerine sudan bahaneler üretip ağız kavgasına girişmesi affedilecek bir
davranış değildir. Kayseri basını karşısında bu tavırları sergilerken ’’ acaba süper ligde
İstanbul basını karşısında olsaydı, ne yapardı?’’ sorusunu kendi kendine cevaplandırmasını ve
bir öz eleştiri yapmasını bekliyoruz.
Uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmesini beklediğimiz Osman Özköylü’nün futbolda 3
sonucun da olduğunu kabul ederek kendini geliştirmesini dileriz. Ve yeniden her takımla
yolunun kesişebileceğini hatırlatmak istiyoruz" ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10049.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Nny Üniversitesi İibf Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Okur:
Kayseri Valiliği İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İnsan Haklarının İç
Hukukta Korunması’ konulu seminerde konuşan Nuh Naci Yazgan Yazgan Üniversitesi
(NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi...
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Kayseri Valiliği İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İnsan Haklarının İç
Hukukta Korunması’ konulu seminerde konuşan Nuh Naci Yazgan Yazgan Üniversitesi
(NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Okur,
“İnsan hakları, yürürlükteki bütün hukuk kurallarından daha üstün nitelik arz eder” dedi.
Kayseri Valiliği İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
dolayısıyla ‘İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması’ konulu seminer düzenledi. Kayseri
Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Vali Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu
Başkanı Mehmet Emin Avcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, emniyet müdür yardımcıları ve davetliler
katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerde
konuşan NNYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Okur, insan haklarını insanların doğduğunda kazandığını söyledi. Okur, “İnsanların sırf insan
olmaları nedeniyle, doğuştan sahip olduğu hakları anlıyoruz. Bu haklar insanın insanca
yaşayabilmesi için gerekli olan, vazgeçilmez ve dokunulmaz nitelikli haklardır. Bunlar devlet
tarafından verilmiyor bilakis bunların varlığı devlete can veriyor. İnsan hakları bu nedenle
toplum ve devlet için çok önem arz ediyor. İnsanın özgürce yaşayabilmesi, özgürce
düşünebilmesi, dilediği yere gidebilmesi, istediği şehre yerleşebilmesi, bir uyuşmazlık
çıktığında mahkemede adil bir şekilde adil yargılanma hakkına riayet ederek yargılanması ve
herhangi bir kamu kurumuna gittiğinde orada insanca muamele görmesi tamamen insan
haklarının toplumda ve devlet hayatında tam anlamıyla yerleşmesine bağlıdır” dedi.
İnsan haklarının, insanın ahlaki doğasından kaynaklandığı için yürürlükteki bütün hukuk
kurallarından daha üstün nitelik arz ettiğinin altını çizen Okur, şunları söyledi:
“İnsan hakları doğuştan kazanılan ve insanın kişiliğinin ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor.
İnsan hakları devlete karşı olan haklardır. Bu yönüyle siyasi bir boyutu söz konusudur. Hukuk
devletinde devletin insan haklarını tanıma, hayata geçirme ve koruma hükümlülüğü söz
konusudur. Bu haklar bireysel haklardır ve evrensel niteliktedir. Her zaman ve her yerde
geçerlidir. İnsan hakları din, dil ve sosyal statü farkı gözetilmeksizin herkesin istifadesine
sunulur. Bunlar üstün ahlaki haklardır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10050.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Talas’tan Bina Asansörleri Uyarısı
Talas Belediyesi’nden ilçedeki binaların kullandığı asansörlerin yıllık kontrolleriyle ilgili
uyarı geldi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, bina sorumlularının vatandaşların can ve mal kaybı...
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Talas Belediyesi’nden ilçedeki binaların kullandığı asansörlerin yıllık kontrolleriyle ilgili
uyarı geldi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bina
sorumlularının vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için asansörlerin yıllık
kontrollerini yaptırması gerektiğini belirtti.
Başkan Palancıoğlu, 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Asansör Bakım ve İşletme
Yönetmeliği"ne göre asansörlerin yıllık periyodik muayenelerinin bina yöneticileri tarafından
yaptırılmasının zorunlu olduğunu açıkladı.
Yıllık periyodik muayene sonucunda kırmızı etiket ile etiketlenen asansörlerin kullanılmaması
gerektiğinin altını çizen Başkan Palancıoğlu, kullanılması durumundaysa sorumluluğun bina
yöneticilerine ait olduğunu söyledi.
Başkan Palancıoğlu, Talas’ta asansör denetiminin Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim
Merkezi tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek, bina yöneticilerinin can ve mal güvenliği
için bu konuda hassasiyetle hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Başkan Palancıoğlu, yıllık
kontrolleri yaptırmayan asansörlerin yönetmeliğin 11.2 maddesine göre işlem yapılacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10052.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

‘yarın Sizdeyiz Projesi’
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, ‘Yarın Sizdeyiz’ Projesi kapsamında Talas Endüstri
Meslek Lisesi öğrencisi Tuğba Kalay’ı evinde ziyaret ederek, aile ile sohbet etti.İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yarın...
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İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, ‘Yarın Sizdeyiz’ Projesi kapsamında Talas Endüstri
Meslek Lisesi öğrencisi Tuğba Kalay’ı evinde ziyaret ederek, aile ile sohbet etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yarın Sizdeyiz’ Projesi kapsamında, İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Talas Endüstri Meslek Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Tuğba
Kalay’ın ailesini ziyaret etti. Burada konuşan Yılmaz, müdürlük olarak düzenledikleri projeye
çok önem verdiklerini söyledi. Bilal Yılmaz, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış
olduğu ‘Yarın Sizdeyiz’ Projesi kapsamında, biz bütün öğrencilerimizin öğretmen
arkadaşlarımız tarafından evlerinde ziyaret edilmesini öngören bir projedir. Bu kapsamda
bizde zaman zaman bu projelere bizzat katılmayı da önemsiyoruz ve bu proje çok değer
verdiğimiz bir projedir. Şimdiye kadar Kayseri’mizde yaklaşık 50 bin öğrencimiz evinde
öğretmenleri tarafından ziyaret edildi” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ayrıca, “Eğitimin temelinde okul, aile ve çevre üçgeninde
ki diyaloglar ne derece güçlü olursa çocuklarımızın eğitime o derece katkı olacağını
düşünüyoruz. Bugün öğrencimizin de öze bir durumu var. Kaza geçirmiş. Allah’tan biran
önce şifasını diliyoruz. Öğrencimizin ailesi ve öğretmenleri okulla ilgili bir takım
sıkıntılarından bahsettiler. Onların giderilmesi noktasında da biz elimizden geldiği kadar bir
gayret sarf edeceğiz. Çocuğumuzun okul gidiş ve gelişlerindeki yaşadığı sıkıntıları
kendisinden ve ailesinden dinleme imkanı bulduk. Bu bile bizim açımızdan bir kazanımdır
diye düşünüyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da en çok önem verdiğimiz
projelerimizden bir tanesidir. Çünkü biz çocuklarımızın her şeyden önce bir insan olduğunu
ve insani olarak yaşadıkları ortam içerisindeki durumlarını görmek bizim açımızdan çok
önemlidir. Çocuklarımız bizim açımızdan çok önemlidir. İnşallah bu proje devam edecek ve
bir çok ziyarette de bir arada olma imkanı bulacağız” ifadelerini kullandı.
Öğrenci Tuğba Kalay ise, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kalay, “Geldikleri
için teşekkür ederim. Bana yardımcı olacaklar. Okulumuza asansör yaptıracaklar. Gidiş ve
gelişim kolaylaşacak. Çok mutluyum. Geldikleri çok iyi oldu” dedi.
Ziyarette, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğdu ve Talas Endüstri Meslek Lisesi
idarecileri de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10053.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Başkan Hiçyılmaz’dan 10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Günü Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Dünya İnsan Hakları
Günü’ne ilişkin bir mesaj yayımladı.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948
yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul gördüğünü...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Dünya İnsan Hakları
Günü’ne ilişkin bir mesaj yayımladı.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nca kabul gördüğünü hatırlatan Hiçyılmaz, “Bu tarih, insanların doğuştan ve eşit bir
biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı,
insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir” ifadesinde bulundu.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, Türkiye tarafından da 6 Nisan 1949’da
onaylandığını ifade eden Hiçyılmaz, “Bu düzenlemenin, insan haklarının güvence altına
alınması, geliştirilmesi, bu konuda tüm dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları
bilincinin yaygınlaştırılması açısından anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaşılması
amacıyla, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı
eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Bu doğrultuda; herkes,
ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, doğuş, tabiiyet, servet ya da benzeri
başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu Beyannamede ileri sürülen tüm hak
ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanmalıdır” ifadesinde bulunarak mesajını şu şekilde
sürdürdü:
“Evrensel Beyannamenin ilanından sonraki yıllarda, insan hakları ihlallerinin önlenmesine
yönelik uluslararası mekanizmalar oluşturulmuş, bunun sonucunda insanlık suçu işleyenlerin
yargılanabileceği uluslararası mahkemeler kurulmuştur. Günümüzde insan haklarının
korunması ve geliştirilmesi yalnızca ülkelerin bir iç konusu olmaktan çıkmış, tüm insanlığın
ortak bir konusu haline gelmiştir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasındaki
sorumluluk öncelikle devletlere ait olmakla birlikte, bu görev medyadan sivil toplum
örgütlerine kadar tüm kuruluş ve bireylerin ortak çalışmalarını gerektirmektedir. Ülkemizde
ve dünyada insan hakları ile ilgili olarak; öncelikle şiddete maruz kalmadan yaşama, adil
yargılanma ve her alanda hak eşitliği ile ilgili çalışmalarda, adalet duygusu ve hukukun
üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde her birey sorumluluk taşımalıdır.
Bu sorumluluğun farkında olarak insan hak ve özgürlüklerinin herkes için korunup hayata
geçirildiği bir dünyada sevgi ve huzurla yaşayabilmek dileğiyle 10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Gününü kutlarım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10054.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayserigaz’dan Cep Dostu Öneriler
Kış aylarının gelmesiyle doğalgaz tüketiminde meydana gelen artış nedeniyle, Kayserigaz,
abonelerini doğalgazı verimli kullanmaları konusunda bilgilendiriyor.Soğuk havaların etkisini
göstermesiyle birlikte, Kayseri’nin günlük doğalgaz tüketim...
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Kış aylarının gelmesiyle doğalgaz tüketiminde meydana gelen artış nedeniyle, Kayserigaz,
abonelerini doğalgazı verimli kullanmaları konusunda bilgilendiriyor.
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte, Kayseri’nin günlük doğalgaz tüketim
miktarında artış olduğunu belirten Kayserigaz yetkilileri, kışı daha sıcak ve ekonomik
geçirmek isteyen kullanıcılarına hatırlatmalarda bulunuyor.
Öncelikle iyi bir yalıtımın önemine değinen yetkililer, yalıtımla birlikte ısı kaybının en aza
indirilebileceğini, dolayısıyla da doğalgaz israfı olmayacağından büyük ölçüde ekonomi
sağlanacağını belirtiyor. Bu yüzden, henüz yalıtım işlemi yaptırmamış kullanıcıların uygun
mevsim şartlarında bu işlemi yaptırmalarını, mantolama için yapacakları masrafın ise ilerde
sağlayacakları tasarrufla birlikte geri dönüşü olacağını söylüyorlar.
Diğer yandan termostatik vananın verimli doğalgaz kullanımında en etkili yollardan biri
olduğunu vurgulayan yetkililer, termostatlı vana sayesinde, hem ısı kaybının önüne
geçildiğini, hem de fazladan doğalgaz sarfiyatı olmadığını söylüyorlar. Bu sayede hane
içerisinde sabit bir ısı değeri oluşturulurken, olası doğalgaz israfının da önüne geçilmiş olduğu
dile getiriliyor.
Sürekli kombinin ayarı ile oynamak ya da gece uyku saatlerinde kombinin kapatılması yerine,
sabit bir ayarda sürekli çalışan kombinin kış şartları için uygun kullanım olduğunu söyleyen
Kayserigaz yetkilileri; merkezi ısıtma sistemine sahip olan hanelerde +19oC’nin en verimli ısı
değeri olduğunu da belirtiyorlar. Her +10C’lik ısı artırımında %6 fazla yakıt tüketimi
oluştuğu ve durumun ısınmaktan çok ekonomik sıkıntıya neden olduğuna dikkat çeken
yetkililer, vatandaşlara mümkün olduğunca kombinin ayarı ile oynanmaması konusunda
uyarılarda bulunuyorlar.
Kombi içerisindeki malzemelerin bakımlarının aksatılmaması, menfezlerin ve bacaların
kontrollerinin zamanında yapılması hayati bir önem taşımakla birlikte, bu ekipmanların
bakımlarının da kullanıcıların cebine ekonomi olarak yansıdığını vurgulayan Kayserigaz
yetkilileri, kombi ve bacaların periyodik bakım ve kontrolleri konusunda hassasiyetle
durulması gerektiğinin altını çiziyorlar.
Yukardaki basit ama son derece gerekli önlemlerle birlikte normalden daha sıcak ve
ekonomik kış atlatılabileceğini vurgulayan Kayserigaz yetkilileri, bunlara ilave olarak
özellikle de ev hanımlarının dikkat etmesi gereken kalorifer peteklerinin üzerine ısıyı
engelleyecek eşyaları koymak ya da akşamları perdeleri kapatmamak gibi enerji israfına yol
açacak davranışlardan da kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10055.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Erciyes Koleji Öğrencileri Kayserispor’u
Ziyaret Etti
Erciyes Koleji Ortaokul öğrencileri, PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor’u ziyaret ederek,
hafta sonu yapılacak Adanaspor maçı öncesi takıma moral verdi.Erciyes Koleji Ortaokulu
öğrencileri, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren...
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Erciyes Koleji Ortaokul öğrencileri, PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor’u ziyaret ederek,
hafta sonu yapılacak Adanaspor maçı öncesi takıma moral verdi.
Erciyes Koleji Ortaokulu öğrencileri, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarıkırmızılı ekibi, Kadir Has Tesisleri’nde ziyaret etti. Öğrenciler, Teknik Direktör Yardımcısı
Cüneyt Dumlupınar’a çiçek vererek, 13 Aralık Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir
Has Stadı’nda yapılacak Eskişehirspor maçı için başarı dileklerinde bulundu.
Cüneyt Dumlupınar ve futbolcularla fotoğraf çektiren öğrenciler daha sonra tesisten ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10056.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanlığı’ndan
Kaymakam Ünlü’ye Ziyaret
Osmanlı Ocakları Develi İlçe yönetimi, Develi Kaymakamı Enver Ünlü’yü makamında
ziyaret etti.Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak teşkilattan sorumlu
Başkan Yardımcısı Bayram Sabah, siyasi işlerden sorumlu başkan...
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Osmanlı Ocakları Develi İlçe yönetimi, Develi Kaymakamı Enver Ünlü’yü makamında
ziyaret etti.
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak teşkilattan sorumlu Başkan
Yardımcısı Bayram Sabah, siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Somuncu,

basın yayından sorumlu Mahmut Kılınç, yönetim kurulu üyesi Avukat Ahmet Karademir ile
birlikte Develi Kaymakamı Enver Ünlü Beyi makamında ziyaret etti.
Osmanlı Ocakları İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak Develi Kaymakamı Enver Ünlü’ye
Osmanlı arması takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10057.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Daimi Menfaat!
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
hakkında yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletlerin (BM) tavrını 5 daimi üyesinin
menfaatlerine göre belirlediğini söyledi.
10 Aralık 2014 Çarşamba 14:52
Kalkan açıklamasında şöyle konuştu: “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin BM Genel Kurulu’nun Paris’te yaptığı 10 Aralık 1948 tarihili
oturumda kabul edilmesini vesile addederek kullanmaya başlanan bir gündür. Batı
medeniyetinin 2. Dünya Savaşı’nda 75 milyon insanın ölümünün ardından ortaya koyduğu
timsah göz yaşlarının bir yansımasıdır. İnsanı manevi yönden tatminden aciz olan batı
medeniyetinin büyük problemler karşısında attığı, tutarlılığını teminde de güçlük çektiği cılız
adımlardan biri de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’dür. İnsanın değersizleştiği,
milyonlarcasının ateşe, ölüme sürüldüğü bir atmosferin ardından insana, insan haklarına
vurgu yapan bir yönelimi ifade etmektedir. Bu gün dünya bilhassa İslam dünyası bir yangın
yeri gibidir. İnsan hak ve hürriyetleri bir yana, insan hayatının bile değeri bulunmamaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni yayınlayan BM’nin kanı, göz yaşını durdurmaya ilişkin
en ufak bir etkisi bulunmamaktadır. Çünkü BM’nin karar alma mekanizması demokratik
değildir. BM’nin BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi beş devletten her biri BM üyesi tüm
diğer devletlerden üstün tutan ve mezkûr devletlerin mazlumlara tatbik olunan zulmü
durdurmaya yönelik her türlü girişim veto ettiği, zalime göre dizayn edilmiştir. Müslümanlar
söz konusu olunca kılını kımıldatmayan BM, tavrını insan hayatını mehabetine göre
değil, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin’den oluşan daimi üyelerin menfaatine göre
belirlemektedir”.
‘Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir’
İnsanı merkeze alan bir medeniyete sahip olduklarını belirten Kalkan: “Ait olduğumuz
medeniyet, ilk insanla birlikte insanı merkeze alan, diğer varlıkları insana göre konumlandıran
bir medeniyettir. Medeniyetimizde insan alemin özüdür, yaratılmışların göz bebeğidir. İnsan
merkezli medeniyetimiz kan, göz yaşı medeniyeti değil, sevgi ve barış medeniyetidir. Kendi
özümüze dönmek, medeniyet değerlerimizi yeniden kucaklamak, mazlumların göz yaşının
dindirileceği, insanın layık olduğu değerle değerlendirileceği ve ‘Bir insanı öldüren bütün
insanlığı öldürmüş gibidir’ anlayışının hakim olacağı bir nizamı inşa etmek zorundayız. Eski
dünya düzeni iflas etmiştir. Yeni dünya düzeninin kuruluşuna öncülük etmek görevi bu
milletin üzerindedir. Eğitim Bir Sen olarak bu bilinçle hareket ediyor, tarihi sorumluluğumuzu
yerine getirirken önce milletimizin kendine gelmesi için bu medeniyetimizin önce ülkemizde
ayağa kalkması için çaba gösteriyoruz.

Dünya insan hakları günü dolayısıyla yetim, yoksul, mağdur ve mazlumun hakkının
gözetildiği adil bir dünya diliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10058.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri’de 9 Bin 523 Kişi Hakkında Tedbir
Kararı Alındı
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ’Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi Projesi’nin Kayseri’deki toplantısında konuşan Vali Orhan Düzgün, "Kayseri’de 9
bin 523 kişi hakkında tedbir kararı alındı. Tedbir...
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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ’Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi Projesi’nin Kayseri’deki toplantısında konuşan Vali Orhan Düzgün, "Kayseri’de 9
bin 523 kişi hakkında tedbir kararı alındı. Tedbir kararlarını %95’lik bir oranda başarı
sağlamakta kadının ve ailenin korunması yönünde de ciddi bir başarı elde edilmektedir" dedi.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ’Kadına Yönelik Aile İçi İşddetin
Önlenmesi Projesi’nin koordinasyon ve farkındalık yaratma seminerinin Kayseri ayağı
Kayseri Valiliği, Cumhuriyet Başsavcıılğı, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, Sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Düzenlenen seminerde konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, "Aile içinde kadına yönelik
şiddetin önlenmesine yönelik bu toplantının aslında bugün çok daha anlamlı bir farklılığı var.
Biliyorsunuz bugün ‘’Dünya İnsan Hakları Günü’’ Birleşmiş Milletler Tarafından İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi ‘nin kabul edilişinin yıldönümü. Dolayısıyla insanların ırk, renk,
cinsiyet ayrımı yapılmaksızın din, dil ayrımı yapılmaksızın kanun önünde eşit olduğunun
vurgulandığı bir gün. Bu nedenle aile içi şiddette de kadına yönelik şiddetin engellenmesi
konusunda da ilimizde bugün bu çalıştayın yapılacak olması ortak konuların konuyla ilgili
sorunların tespit edilerek ortak akılda çözüme ulaşılması son derece önemli" dedi.
Vali Düzgün, "Aile içi şiddetin aslında temel nedeni toplumumuzda var olan sadece kendi
toplumumuzda değil dünya toplumları arasında var olan erkeğin kadına göre üstün olarak
kabul edilmesi ve erkeğin kadına karşı bir baskı, bir zorlama uygulamasını kendisine bir hak
olarak görmesi. Bu nedenle bilinç altındaki bu duygunun bu düşüncenin öncelikle yok
edilmesi, kadınında erkekle beraber eşit bir birey, eşit bir insan olduğunun kabul edilmesi son
derece önemli. Onun için toplumda da uygulanan bu tür şiddetlerin kadına karşı erkekler
tarafından şiddetlerin de kabul edilmemesi, yabancı bir erkeğin sokakta yada çalışma
mekanında yada herhangi bir mekanda bir kadına yönelik yapmış olduğu şiddet ne kadar
yadsınıyorsa ve ne kadar cezalandırılması gerektiği düşünülüyorsa ne kadar uygunsuz olarak
kabul ediliyorsa aile içinde de yine aile bireyleri tarafından kadına yönelik şiddetin de aynı

şekilde yadsınması, cezalandırılması ve toplum tarafından da kabul edilmemesi son derece
önemli" ifadesinde bulundu.
"Tabi şiddet denilince sadece bunu fiziksel şiddet olarak algılamamak gerekir çünkü fiziksel
şiddetle beraber kadının hor ve hakir görülmesi, arkadaşlarının yanında, çocuklarının yanında
ona küçük düşürücü sözler söylenmesi, cinsel şiddet uygulanması, fiziksel şiddet, psikolojik
şiddet hatta mali şiddet uygulanması onun ihtiyacı olan bazı harcamaları yaparken onunla
ilgili olarak kısıtlamaya gidilmesi de aslında kadına yönelik şiddetin farklı türlerinden
olduğunu düşünebiliriz" diyen Vali Düzgün, "Tabi, kadına yönelik şiddetin engellenmesine
yönelik ülkemizde aslında çok ciddi yasal düzenlemeler ve çalışmalar yapıldı. Başta 6214.
6284. Sayılı ‘’Ailenin Korunması Ve Kadına şiddetin Önlenmesi’’ kanunu gereği ve 3 yıl
önce kurulan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının konunun üzerinde çok ciddi bir şekilde
durması konuyla ilgili ciddi teşkilatlanmalar ve organizasyonlar yapılması da kadına karşı
şiddetin önlenmesinde ülkemizde yapılan önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum" diyerek
konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Özellikle ailesinden, eşinden yada yakınından şiddet gören kadınların devlet tarafından
koruma altına alınması, korumayla birlikte ileri seviyede şiddet uygulanması durumunda
erkeğin eve yaklaşmaması tarzında bazı tedbir ve önlemlerin alınması da aslında bu konuda
ülkemizde çok ciddi ve başarılı çalışmaların olduğunu göstermektedir. Örneğin elimizde son 3
yıl içerisinde alınan tedbir kararı sayısınca toplam 9523 kişinin hakkında tedbir kararı
alınmıştır ve bunlardan sadece 420’si yani %5’lik bir kısmı alınan tedbir kararını ihlal eden
davranışlarda bulunmuştur. Buda göstermektedir ki alınan tedbir kararlarını %95’lik bir
oranda başarı sağlamakta kadının ve ailenin korunması yönünde de ciddi bir başarı elde
edilmektedir. Tabi ailesi tarafından şiddet gören kadınların, kızların, .çocukların da devletin
himayesi altında barınmaları onların başlarını sokabilecekleri, sığınabilecekleri konuk
evlerinin de ülkemizde giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Gerek Aile Ve Sosyal Politikalar
Bakanlığımız bünyesinde gerekse belediyelerin açmış oldukları konuk evlerinde de kadınların
en azından belli bir süre başlarını sokabilecekleri, eşinden şiddet gördüğü zaman akşam tekrar
eve dönmek zorunda olmayıp sığınabilecekleri bir evin bulunması da kadına karşı şiddetin
azaltılması ve önlenmesi yönünde alınan önemli tedbirlerden birisidir.
Tabi tekrar eşiyle birleşemeyecek durumda olan kadınlarımızın da ciddi bir ekonomik gelire
sahip olmaları kendilerinin de aile bütçelerini temin edebilmeleri bakımından da yine kadın
konuk evlerimizde barınan ya da barınmayıp da bizden destek alan kadınlarımıza gerek Halk
Eğitim müdürlüklerimiz gerekse İş-kur müdürlüklerimiz aracılığıyla onlara bir mesleki
istihdam sağlamak mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla bu kurumlarımız tarafından
kurslar verilmekte ve onlara aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri bir gelir remin etmeleri
bakımından da önemli bir destek sağlanmaktadır. Aslında sadece kadınların değil erkeklerin
de bu konuda, aile içi şiddet ve kadına şiddet konusunda eğitilmeleri uyarılmaları bununla
ilgili tabi bazı eğitimlerden geçirilmeleri de son derece önemli. Toplumsal rehabilitasyon
merkezlerimiz aracılığıyla zaman zaman bu tür eğitimler yapılıyor ama bunların ötesinde
aslında Türkiye’de özellikle yapılması gereken önemli bir kurumlardan ve müesseselerin
birisinin de evlilik okulu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanın hayatında verdiği
çok önemli iki karar vardır. Bunlardan birisi iş seçimi diğeri ise eş seçimidir. Her ikisinden de
belli bir süre sonra dönmek mümkün değildir. Dönülse bile çok olumsuz sonuçlara yol
açabilmektedir. Bu nedenle evlenecek çiftlerin evlenmeden, evlendikten kısa bir süre sonra ya
da öncesinde gerek belediyelerimiz gerekse halk eğitim merkezlerimiz tarafından evlilik
okuluna benzer bir okuldan birkaç hafta sürebilecek olan kurslardan geçebilmek suretiyle bu
sertifikayı ala alanlara bu eğitimin verilmesinin ve nikahın kıyılmasının son derece önemli
olduğunu düşünüyorum. Gerek çocuk yetiştirilmesi konusunda gerek çiftlerin birbirleriyle
olan ilişkileri ve yakınlarıyla olan ilişkileri konusunda bu eğitimin verilmesinin şiddet sonucu

kendilerinin alabilecekleri cezaların ve yaptırımların çiftlere öğretilmesinin de aile içi şiddetin
azaltılması ve mutluluğun sağlanması konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum."
İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ise seminerde yaptığı konuşmasında, "Kadına
yönelik şiddetin önlenmesi sağlıklı bir toplum yapısına kavuşma hedefimize büyük katkı
sağlayacaktır. Kadının kendisini güvende hissetmesi ve şiddet görme korkusunun ortadan
kaldırılması jandarma olarak bizlerinde en önemli hedefidir. Kadına yönelik şiddet toplumun
bütün kesimlerinde ortak ve kararlı bir mücadelesi ile önlenebilecek bir durumdur. Her ne
şekilde olursa olsun ve ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin kadına yönelik şiddet kabul
edilemez ve sadece kadınların sorunu olarak görülemez. Bu sorunun ortadan kaldırılması
hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10059.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Antrenörlerle Genel Değerlendirme Toplantısı
Yapıldı
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ’Antrenörleri Genel Değerlendirme
Toplantısı’ düzenlendi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen
antrenörleri genel değerlendirme toplantısı Atatürk Spor...
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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ’Antrenörleri Genel Değerlendirme
Toplantısı’ düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen antrenörleri genel
değerlendirme toplantısı Atatürk Spor Kompleksi Ferdi Sporlar Merkezi’nde düzenlendi.
Antrenörlerden Sorumlu İlçe Müdürü Atalay Yaman başkanlığında yapılan toplantıda,
antrenörlerin çalışma program ve yerleri, ihtiyaçlar, engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen
çalışmalar gibi konularda genel durum değerlendirilmesi yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10060.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Başkan Çelik," Geri Dönüşümü
Yaygınlaştıracağız"
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gelecek yıl evsel atıkların geri kazanımı
konusunda birbirinden farklı birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.
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Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Murat Yıldız ve bir grup
öğrenciyi makamında kabul eden Başkan Mustafa Çelik, Atık Pil Kampanyası kapsamında
toplanan 5 bin pili öğrencilerle birlikte atık kutusuna attı. Murat Yıldız, öğrencilerinin çevreye
faydalı olma, gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak adına atık pil toplama
kampanyası gerçekleştirdiklerini belirtti.
Öğrencilerin öncülük ettiği çalışmanın herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini vurgulayan
Başkan Çelik, özellikle büyüklerin örnek alması gereken bu uygulamayı takdirle
karşıladıklarını belirterek; “Bu yaşta çocuklarımızın çevre bilincine sahip olması ve bu
konuda sizlerin gayretli çalışmaları bizleri oldukça memnun etti. Yaptığınız bu çalışmayı tüm
ilçemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu çalışmanın sizin için sembolik bir değeri olabilir
ancak bizim açımızdan büyük önemi var. Çocuklardaki bu çevre bilincinin ve atıklara karşı
olan duyarlılığın tüm şehrimize yerleşmesi lazım. Bizim de bu konuda önümüzdeki yıl
açıklayacağımız birbirinden farklı projelerimiz olacak” diye konuştu.
Başta ekmek olmak üzere evsel yağ atıkları ve pilin yanı sıra artan, kullanılmayan ilaçları da
değerlendirmek istediklerini, bu konuda girişimde bulunduklarını hatırlatan Başkan Çelik
şöyle devam etti; “İlçemizde kullanılmayan tüm ilaçları düzenleyeceğimiz bir kampanyayla
toplayacağız. Günü geçmiş olanlar imha edilecek ancak son kullanma tarihi geçmemiş olanlar
ihtiyacı olan bölgelerdeki sağlık ocaklarına dağıtılacak. Evsel atıkların yeniden
değerlendirilmesiyle ilgili benzer birçok projeyi önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz.
Gençlerimizde gördüğümüz bu gayreti çocuklarımızdan da bekleyeceğiz.”
Başkan Çelik daha sonra toplanan atık pilleri öğrencilerle birlikte atık kutusuna attı. Başkan
Çelik çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ÇELİK’E DAVET
Sümer Anadolu Lisesi Müdürü Murat Şimşek ve beraberindeki bir grup öğrenci de Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında ziyaret ederek, eğitime verdiği katkılardan
dolayı Başkan Çelik’e teşekkür etti. Şimşek, "Pansiyonumuzda yatılı kalan öğrencilerimizle
birlikte sizi yemeğe davet ediyoruz” dedi.
Başkan Çelik de Şimşek'ten gelen daveti geri çevirmeyerek; “Gençlerle birlikte olmak bizleri
her zaman mutlu ediyor. Eğitime destek anlamında yaptığımız epeyce işlerimiz var. Bunların
içerisinde en dikkat çekeni ise Yurt Dışı Bilim Müzeleri Gezisi oldu. Bu yılda yine başarılı
öğrencilerimizi Yurt Dışı Bilim Müzesi Gezisi'ne götüreceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10061.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Yeryüzü Doktorları Derneği: Ölüm, Gazze'de
Alışılagelmiş Bir Kader
YERYÜZÜ Doktorları Derneği (YDD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bezmialem Üniversitesi
Rektör Danışmanı Dr. Kerem Kınık, İsrail ve Filistin arasındaki savaşa değinerek, "Her hafta
bir ya da iki çiftçi, İsrailli keskin nişancıların açmış olduğu ateş sonucu hayatını kaybeder.
Mutlaka sebepsiz gelen kurşunlar, bir masumu bir mazlumu bulur ve bu orası için artık,
alışılagelmiş bir kaderdir" dedi.
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YERYÜZÜ Doktorları Derneği (YDD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bezmialem Üniversitesi
Rektör Danışmanı Dr. Kerem Kınık, İsrail ve Filistin arasındaki savaşa değinerek, "Her hafta
bir ya da iki çiftçi, İsrailli keskin nişancıların açmış olduğu ateş sonucu hayatını kaybeder.
Mutlaka sebepsiz gelen kurşunlar, bir masumu bir mazlumu bulur ve bu orası için artık,
alışılagelmiş bir kaderdir" dedi.
Sabancı Kültür Merkezi'nde Erciyes Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'nca
düzenlenen, 'Savaşın İçinden Bir Hekim Bir Muhabir' konulu etkinliğin açılış konuşmasını
yapan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Çetin, amaçlarının savaşın olumsuz
etkilerine dikkat çekerek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve geliştirmek olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Çetin, acı manzaraların tekrarlanmamasını ve insanların barış içinde yaşamasını
istediklerini belirtti. YDD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, dünya üzerindeki
tüm insanlara yardım eli uzatmak istediklerini, zulme uğrayan insanların etnik kimliklerine
bakmadan yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti. Birçok proje yürüttüklerini dile getiren Dr.
Kınık şöyle konuştu:
"Sınır tanımadan dünyanın bütün ihtiyaç coğrafyalarına, sizlerin verdiği desteklerle, elimiz ve
gücümüz yettiğince ulaşmaya gayret ediyoruz. Açlık ve yoksullukla ilgili çalışmalar
yürütüyoruz. Eğitim projelerimiz var. Çok sayıda acil ve afet projesinde bulunduk. Ülkemizde
olsun, yut dışında olsun, bunlara yönelik acil sağlık hizmetleri sunmaya çalıştık."
Gazze topraklarının kendileri için büyük önem arz ettiğini dile getiren Dr. Kınık, üzerinde
büyük oyunların oynandığı topraklar olduğuna vurgu yaptı. Ölümün bu topraklarda
sıradanlaştığının altını çizen Dr. Kınık, "Filistin acılarını paylaştığımız, çok değerli bir
coğrafya. Bu coğrafya savaşın eksik olmadığı, mücadelenin, rekabetin eksik olmadığı bir
coğrafya. Yıllar boyunca, pek çok savaş ve acılar gördü. Pek çok kavmi içinde bulundurdu.
Bizler, o topraklarda uzun yıllar bulunduk. O topraklar bizim için Konya, Kayseri gibiydi. Bu
coğrafya küçük bir coğrafyadır. Ancak, üzerinde büyük oyunların oynandığı bir coğrafyadır.
En son Temmuz-Ağustos aylarında, büyük bir saldırıya maruz kaldı. Bu saldırılar, Gazze'nin
ve Filistin'in 3-5 yılda bir yaşadığı bir gerçek. Her hafta bir ya da iki çiftçi, İsrailli keskin
nişancıların açmış olduğu ateş sonucu hayatını kaybeder. Mutlaka sebepsiz gelen kurşunlar,
bir masumu bir mazlumu bulur ve bu orası için artık, alışılagelmiş bir kaderdir. İsrail ordusu
dahil herkes biliyordu ki, Gazze'deki bütün askeri unsurlar yerin altındaydı. Gazze
bombalandığı sırada, sadece siviller ölecekti ve bunu bütün dünya biliyordu. Modern, aklı

başında bir insan Filistin topraklarında yaşamak için hayatını vermez. Geleceğin olmadığı,
ambargonun olduğu, hastalığın kol sürdüğü bu coğrafyada insanlar öleceklerini bilerek haklı
davalarını sürdürmek için buradalar."
TRT muhabiri Mehmet Akif Ersoy da, bölgede görev yaptığı sürede, edindiği tecrübelerini ve
izlenimlerini katılımcılara anlattı. Düzenlenen etkinliğe, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Rektör Yrd. Prof. Dr.
Hasan Yetim, Yeryüzü doktorları Yönetim Kurulu Başkanı ve Bezmi Alem Üniversitesi
Rektör Danışmanı Dr. Kerem Kınık, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır, Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Çetin, TRT Muhabiri Mehmet Akif Ersoy, davetliler
ve öğrenciler katıldı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10062.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

4 Kişi Yemekten Zehirlendi
Kayseri’de yedikleri yemekten zehirlendiği öğrenilen 4 kişi tedavi altına alındı.Edinilen
bilgiye göre Kocasinan Cumhuriyet mahallesi Osmangazi caddesi üzerinde ikamet eden 4 kişi
yedikleri yemekten zehirlendi. 112 ekipleri tarafından Erciyes...
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Kayseri’de yedikleri yemekten zehirlendiği öğrenilen 4 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan Cumhuriyet mahallesi Osmangazi caddesi üzerinde ikamet
eden 4 kişi yedikleri yemekten zehirlendi. 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan şahısların
sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10063.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kış Çayı Vatandaşlardan Yoğun İlgi Görüyor
Kayseri’de gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığına iyi gelen ve koruyan kış çayları vatandaşlar
tarafından yoğun ilgi görüyor.İçerisinde 40’a yakın karışım bulunan ve gribal enfeksiyon ile
soğuk algınlığına iyi gelen kış çayı..
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Kayseri’de gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığına iyi gelen ve koruyan kış çayları vatandaşlar
tarafından yoğun ilgi görüyor.
İçerisinde 40’a yakın karışım bulunan ve gribal enfeksiyon ile soğuk algınlığına iyi gelen kış
çayı hakkında bilgi veren aktar İsmail Gezgin “Kış mevsiminde en çok satmış olduğumuz
ürün kış çayıdır. İçerisinde; tarçın, karanfil, ıhlamur, portakal kabuğu, limon kabuğu bulunur.
Genellikle kışın satılan bir çaydır. Kış çayının faydaları gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı gibi
hastalıklara faydalı olan bir çaydır” dedi.
Gezgin “ Müşterilerimiz genellikle bu hazırladığımız kış çayına çok rağbet gösteriyor. Sonuç
alınan bir çay olduğundan dolayı çok yoğun talep bulunmaktadır. Kendi özel hazırladığımız
kış çayının paketi 200 gr’dır. Bu 200 gr paketlerin fiyatı 10TL’dir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10064.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Arızalı Araçlarını İterken Otomobil Çarptı: 2
Yaralı
Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen
bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kocasinan bulvarı üzerinde meydana gelen kazada A.B.’nin
sürücüsü olduğu 38 NA 952 plakalı otomobil ile H.Ş.’nin...
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Kayseri’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kocasinan bulvarı üzerinde meydana gelen kazada
A.B.’nin sürücüsü olduğu 38 NA 952 plakalı otomobil ile H.Ş.’nin kullandığı 38 NN 987
plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından H.Ş.’nin kullandığı otomobil yoldan çıkarak yol
kenarındaki ağaca çarptı. Kazada yaralanan H.Ş. ile D.Ş., sağlık ekipleri tarafından Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, H.Ş.’nin kullandığı
otomobilin arızalandığı, çalıştırılması için otomobili iterken diğer otomobil ile çarpıştığı ileri
sürüldü. Öte yandan diğer otomobil sürücüsünün yapılan ölçümlerde 2.3 promil alkollü
olduğu tespit edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10065.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

3 Çocuğu Olanın Maaşı Artıyor!
Meclis'e sunulan iş güvenliği paketi ile eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretlinin vergisi sıfır
olacak. Eşi doğum yapan işçi 3 gün ücretli izin kullanabilecek
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Hükümet, eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretliye vergi muafiyeti kapısını açtı. Meclis'e sunulan iş
güvenliği yasa tasarısı ile asgari ücretliden evlatlık alacak babaya, ev kadınlarından patronlara kadar
geniş bir kesimi ilgilendiren sürpriz adımlar atılıyor. İşçi babalar, sadece doğumda değil, evlatlık
edinirken de 3 gün izin kullanabilecek. Hasta, engelli çocuğunun tedavisi için 10 güne kadar ücretli izin
alabilecek. İş güvenliği paketinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA YÜZDE 10: Asgari geçim indirimi, ücretlerde vergi indirimi olarak
yeniden düzenleniyor. Asgari geçim indirimi üçüncü çocukta yüzde 5'ten yüzde 10'a
çıkarılıyor. Eşi çalışmayan ve 3 çocuklu bir çalışanın asgari ücret üzerinden gelir vergisi
oranında asgari geçim indiriminden yararlanabilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamdaki asgari
ücretliler vergiden muaf tutulmuş olacak.
İŞÇİ BABAYA EVLATLIK İZNİ: Tasarıyla işçilerin eşlerinin doğum yapması, aile
bireylerinin ölümü gibi durumlarda verilecek mazeret iznine de açıklık getirildi. İşçiler de,
evlilik, doğum, evlat edinme, birinci derece yakınlarının ölümü durumunda 3 gün ücretli izin
kullanabilecek. Yüzde 70 engelli, süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde bir yıl içinde
10 güne kadar ücretli izin kullanabilecek.
UZAKTAN ÇALIŞMAYA YASAL STATÜ: İş Yasası'ndaki 'çağrı üzerine çalışma'
kavramına 'uzaktan çalışma' da eklendi. Evden yapılan işlerin de yasal dayanağı olacak.
Örneğin; konfeksiyondan iş alıp evinde yapan kadınlar, işyeri ile sözleşme imzalayabilecek.
Bu kapsamdaki işçilerin çalıştıkları gün ve saatler, işveren tarafından onaylanan günlük
puantaj cetvellerine kaydedilecek. İşin emsal işçi tarafından yapılabileceği süreye ilişkin bir
hesaplama, sözleşmeye eklenecek.
UYMAYANA TAZMİNAT YOK!
KAZA YAPMAYANA PRİM DESTEĞİ: Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 3 yıl boyunca
ölümlü, sürekli sakatlık gibi kazalar yaşanmayan işyerlerine prim teşviği sağlanacak. İşveren
primi, 3 yıl yüzde 2 yerine yüzde 1 olarak alınacak. Ölümlü iş kazası olan işyerlerinde ise bu
oran yüzde 3 olarak uygulanacak.
TAZMİNATSIZ ATILACAK: İş güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen işçi, patronu
tarafından tazminatsız olarak işten atılabilecek. Bu yükümlülükler arasında, kişisel koruyucu
donanımları doğru kullanmak ve korumak da bulunuyor.
MADEN İŞLERİNE İHALE AYARI: Ölümlü iş kazası meydana gelen işyerlerinde 2 yıl
kamu ihalesi yasağı maden işyerleriyle sınırlandırıldı.
İŞ DURDURULABİLECEK: Üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde
çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak. İzinsiz çalışma yaptıran işveren veya
işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

BELGESİZ ÇALIŞTIRAN YANDI: Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler
çalıştırılamayacak. Yeterliliği olmayanları çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir
çalışan için bin lira idari para cezası verilecek.
Takvim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10066.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

kemikli dana etinin kilogramı 19,30
Kayseri Ticaret Borsasında kemikli dana etinin kilogramı 19,30, karkas inek etinin kilogramı
ise 17,35 liradan işlem gördü.
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Borsada işlem gören ürünlerin ortalama kilogram fiyatı şöyle:
Ürünün Cinsi Miktarı Ortalama Fiyatı (TL) Arpa kg 0,70 Buğday kg 0,88 Ay çekirdeği
(beyaz) kg 5,48 Kabak çekirdeği kg 11,43 Dana eti (kemikli) kg 19,30 Sığır eti (kemikli) kg
17,16 Dana eti (karkas) kg 19,08 Dana eti (kol) kg 18,22 İnek eti (karkas) kg 17,35 Sığır eti
(karkas) kg 11,14 Dana eti kg 21,75
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10067.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Uzman Sosyal Pedagog-psikolog Hanım
Demirbaş:
Uzman Sosyal Pedagog-Psikolog Hanım Demirbaş, çocukların İphone sendromundan
korunması gerektiğini belirterek, "Kontrolsüz ve sınırsız medya tüketimi çocuklarda olumsuz
sonuçlar doğruyor" dedi.Hanım Demirbaş, "Çocuklar ve ergenler sürekli...
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Uzman Sosyal Pedagog-Psikolog Hanım Demirbaş, çocukların İphone sendromundan
korunması gerektiğini belirterek, "Kontrolsüz ve sınırsız medya tüketimi çocuklarda olumsuz
sonuçlar doğruyor" dedi.
Hanım Demirbaş, "Çocuklar ve ergenler sürekli değişen ve zenginleşen teknoloji çağında
yetişmektedir. Üç yaşındaki bir çocuk İPad’de resim çiziyor, ilkokul öğrencisi cep telefonunu
kurcalıyor, oynayarak küçükler bile en son çıkan teknolojiyi kullanmayı öğreniyorlar.
Günümüzde çocuklu evlerde artık sessizlik hakim. Bu çocuklar uyudukları için değil herkes
televizyon, İPad, bilgisayar, cep telefonu gibi bir teknolojik aletle meşgul olduğu için. Her
gün bu araçlarla oynuyorlar ve öğreniyorlar" diye konuştu.
Hanım Demirbaş, "Bazı uzmanlar teknolojinin fazla tüketimi durumunda tüketimi ve sağlıklı
gelişimi tehdit altına almakta olduğu görüşünü savunmaktadır. Bazı görüşlere göre tabletlerin
vs. daha iyi öğrenmeye olanak sağladığını söyler. Her iki durumda da teknoloji çağına
çocuklar küçük yaşta hazırlanmaktadır. Bu durumda “İphone sendromu” ndan korunmak
gerekir. Bunun oluşumu örneğin, yolda ya da trafikte sıkılmış çocuklarını susturmak için
ellerine telefonu tutuşturmakla başlıyor. Çocuklar huysuzlandıklarında bu şekilde teknolojiyle
eğlenmeyi öğreniyorlar. Ama sabırlı olmayı veya sıkıcı durumdan kendiliğinden, kendi
fikirleriyle çıkmayı öğrenemiyorlar" ifadesinde bulunarak ailelere şu uyarılarda bulundu:
"Bazı ailelerin mükemmeliyetçi yapıları gereği çocuklarının teknolojiden geri kalabilecekleri
endişesiyle erken yaşta çocuklarına bunların tüketimi için zemin hazırlıyorlar. Ayakkabı
bağlamayı ya da yüzmeyi bilmeyen çocuklar telefonun her türlü ayrıntısını biliyorlar.
Kontrolsüz ve sınırsız medya tüketimi çocuklarda büyük ölçüde olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Huzursuzluk, dikkat eksikliği, uyku bozukluğu gibi klasik semptomlar
medyanın yanlış tüketiminden de kaynaklanabilmektedir. Hatta sosyal medya bağımlılığı
tehlikesi söz konusu olabilmektedir. Bunları engellemek adına iki yaşından küçükleri
herhangi bir ekranın önüne oturtmamalı. İlkokul çağına kadar İPad, bilgisayar, cep telefonu
gibi teknolojik aletlerin tüketimi günlük 30 dakikayı geçmemeli. On yaşındakiler için bir saat,
on bir yaşından sonra yetmiş beş dakikadır günlük tüketim sınır değeri. Daha çekici, aile içi
ve aile dışı etkileşim ve iletişim olduğunda çocuklar bu sınırlamalara uymakta genelde zorluk
çekmemektedirler. Çünkü hala bunlar onların en çok sevdiği meşguliyetleri arasında yer
almaktadır.
Çocuklar öncelikle gerçek hayatın onlara sunduklarını öğrenmeliler. Bir ekranın hatta üç
boyutlu bir filmin bile sunamadığı koklamak, tatmak, hissetmek gibi duyusal deneyimler de
buna dahil. Sadece gerçek hayat üç boyutludur. Düzenli egzersiz, aile ve arkadaşlarla sosyal
iletişim ve etkinlikler, teknolojinin bağımlısı olmaktan korur. Yasaklarla bir sonuca gitmek
mümkün değil. Bu nedenle çocukların diğer ilgi alanlarını keşfedip bunları genişletmek ve
teşvik etmek daha uygun olan yöntemdir. Bu şekilde doğal olarak tüketim kendiliğinden
sınırlanmış olacaktır.
Aynı zamanda anne babalar da kendi medya tüketimlerini gözden geçirmeliler. Çünkü anne
babalar çocuklarına rol model olduklarını hiç unutmamalılar. Onların görevi çocuklarına sınır
koymaktır. Tüketim için çocuklarıyla birlikte makul süre kararlaştırmalılar. Arada uzatmalar
olduğunda sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde veliler buna anlayış göstermeliler.
Program içeriğinin çocuklarının yaşlarına uygun olduğuna dikkat etmeliler. Şiddet içerikli,
pornografik, etik olmayan programlar hemen sosyal ve psikolojik sorunlara yol
açabilmektedir. Korkular, uyku bozuklukları, sonuçları olabilmektedir. Özellikle her gün bu
tarz içerikleri olan programları kaydeder ise. Çocuklar ve ergenlere cep telefonun sunduğu
iletişim imkanlarının dışına çıkan sorun teşkil edecek diğer yüzü var. Örneğin chat odalarında
cinsel motiveli erişkinlerle iletişim haline geçebilirler, çocukları tehdit edebilirler hatta
rahatsız edebilirler. Bu riskleri çocuklara anlatmak gerekmektedir. Çocuklara küçük yaşta
yabancılara hemen güvenmemeleri gerektiği anlatılmalı. Diğer taraftan da başkalarını rahatsız
eden, tehdit eden ve bir şekilde zarar veren ergenler ve çocuklar mevcut. Cep telefonlarının

kendileri yüksek maliyetleri olabildiği gibi küçük çocuklar bilinçli kullanmayı
bilmediklerinde bilinçsiz tüketimi faturaya da yansıyabilmektedir.Mahremiyet risk altında
olabilmektedir. Özel mesajlar, resimler, videolar, telefon görüşmeleri, başkasının izni
olmadan deşifre edilmektedir. Masum bir şaka da olsa bu şekilde başkasını rencide etmek
hatta şantaj sınırlarına ulaşabilmektedir. Ve birden kurban rolüne girebilir. Bu nedenle
velilerin bir gözünün her zaman çocuklarının üzerinde olmalı. Bilgisayar oynarken veya
internette gezinirken… Önemli olan çocuklarının farklı teknolojik araçlarda ne tükettiği
konusunda velilerinin bilgi sahibi olmaları ve bu içerikler hakkında konuşmaları. Bu şekilde
sağlıklı ve bilinçli tüketimi sağlamış olurlar."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10068.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Türkiye’nin Müslüman Coğrafyaya Vefa Borcu
Var
Yazar Ümit Aktaş; Türkiye’nin Müslüman coğrafyaya Osmanlı döneminden süre gelen bir
vefa borcu olduğunu belirterek ‘’ İslam dünyası da önemli bir siyasi güç ama bu gücün dünya
üzerinde bir etkisi ağırlığı yok çünkü dağınık bir güç. Bu dağınıklığın bir şekilde toplanması
gerekiyor bir toparlayıcı güce ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan işte bunun için strateji
üretmeye çalıştı’’ dedi.
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Yazar ve şair Ümit Aktaş ile Türkiye’nin dünya politikasındaki yükselişi, Türk siyaseti,
çözüm süreci, Recep Tayyip Erdoğan ve muhafazakâr kesimin siyasi alandaki ilerlemesi gibi
birçok konuyu içine alan söyleşimizin ilk kısmı sizlerle olacak. Türkiye’nin önemli
kalemlerinden biri olan Ümit Aktaş hakkında kısa bir bilgi verecek olursak 1955 yılında,
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Erzincan’da tamamladıktan sonra,
İstanbul’da, YTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. “İslâmcılık” dâhil her görüşe,
siyasî projeye eleştirel bakabilmesi okurları tarafından en çok takdir gören özelliği.
Öncelikle söyleşi talebimizi kırmayıp kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum
Hocam. Söylemişimize başlarken genel bir giriş yapacak olursak gezi olayları ile başlayan ve
17 Aralık ile devam eden süreçte ülkeyi bir kaos ortamının içine çekmek isteyenler hiçbir
fırsatı kaçırmıyor. Genel olarak baktığımız zaman bu zor süreçte ülkemizin en büyük sorunu
sizce nedir?
Türkiye’nin şuanda en büyük sorunu Kürt sorunu bu çok bariz bunu çokta tartışmaya gerek
yok. Bu yeni bir sorunda değil 40 senelik bir sorun hatta Osmanlının batılılaşmasıyla birlikte
başlayan ve cumhuriyetle birlikte derinleşen bir sorun. Dolayısı ile asıl sorun 90 senelik ama
40 senelik bir fili savaş durumu var diyelim. Bu fili savaş durumunda da Türkiye askeri
yöntemle bur sorunu çözemeyince siyasi çözüm aşaması başlatıldı. Bu aşamada ak parti
tarafından başlatılan ve devam ettirilen bir aşama. İkinci büyük sorunda İslam sorunuydu o

sorunda ak partinin iktidara gelmesiyle bir şekilde kendiliğinden çözülmüş gibi oldu. En
azından Müslümanlığı temsil eden o kitleler bir nebzede olsa tatmin edilmiş oldu.
Cumhuriyetin karşısında iki büyük sorun vardı biri Müslüman sorunu diğeri Kürt sorunu
Müslümanlar iktidara gelince gelemeyen diğer kesimin sorunu çözme işini de üzerine almış
oldu. Dolaysı ile yürütülen süreç böyle belki biraz aşırı bir iddia olabilir ama ak partinin
iktidara gelmesinde Kürt sorunun büyük payı olabilir. Ak parti bu sorunu çözmek üzere
gelmiş olabilir. Cumhuriyetçi iktidarların bunu yapması mümkün değil çünkü onların
paradigmasına uymayan bir şey bu sorunu çözmek. Netice de MHP CHP gibi partiler bir
bakıma bu ideolojiyi temsil eden oluşumlar ve onlar hala bu sorunu çözümüne karşı direniyor.
Ama askeri yöntem denendi ve başarılı olunamadı ve süreç devam ediyor çözülür mü henüz
buna cevap vermek için erken.
Peki, hocam bu sürecin baş aktörlerinden bahsedecek olursak, süreci sırtlayan ve ileriye
taşımak isteyen ve bu sorunu bir nihayete kavuşturmak isteyen isimler arasında kimler ön
plana çıkar.
Şimdi ak parti diye bir parti var mı bilmiyorum. Burada temel aktör Recep Tayyip Erdoğan. Ak
partinin kurumsal bir yapısının olduğunu düşünmüyorum. Zaten parti içerisinde çıkıp kendi
inisiyatifiyle çok fazla bir şeyler söyleyen isimlerde yok. Partinin genel olarak sözcülüğünü,
fikir üretimini, stratejisini belirleyen Tayyip Erdoğan. Çözüm surecide bir bakıma onun
yürüttüğü bir süreç. Tayyip Erdoğan’ın risk aldığı mecbur kaldığı üstelendiği bir süreç ve o
yürüyor. Partinin içindeki diğer isimler ise Bülent Arınç, Beşir Atalay ve yalçın akdoğan gibi
isimlerde Erdoğan kendilerine bir rol biçtiğinde devreye giriyorlar. Dolaysı ile süreçte temel
aktör Recep Tayyip Erdoğan.
Hocam AK partinin kurumsal bir yapıya sahip olduğunu düşünmediğinizi ifade ettiniz.
Peki, Recep Tayyip Erdoğan ’sız bir AK Parti 2015 Genel seçimlerinde ne yapar.
Bu durumun ak partiyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü halk seçmen ak partiyi hala
recep Tayyip Erdoğan’ın partisi olarak görüyor. Dolayısı ile yine ak partiye oy verirken yine
Tayyip Erdoğan’a oy verir gibi verecekler. Tayyip Erdoğan’da yine ak parti için çalışacaktır diye
düşünüyorum.
Recep Tayyip Erdoğan’dan söz açılmışken, Tayyip Erdoğan ‘’van minute’’ çıkışıyla birlikte
Müslümanların yüreğine su serpen bir söyleme büründü. Dünya mazlumlarının yanında olan
bir görüntüsü var. Kapalı kapılar ardında konuşulan birçok konuyu BM kürsüsünden
dillendirmeye başladı. Türkiye’de büyük rejim eleştirileri getirmeye başladı. Bu değişiklik bu
özgüvenin kaynağı nedir?
Biraz özgüveninden kaynaklanıyor. Yani söylediğim gibi başta iktidara gelirken mahcup bir
şekilde geldi ama süreç içeresinde ikrardaki yerini sağlamlaştırınca söylemini de değiştirmeye
başladı. Ama o ‘’van minute’’ süreci birazda dünya konjonktürde ki değişmeye bağlıydı. Yani
Amerika’da obama iktidara geldi. ABD de genel olarak dünya politikasında bir değişim
istediği için obama iktidara getirildi. Tayyip Erdoğan’ın o ‘’van minute’’ söylemi de aslında
onunla örtüştü. ABD’nin tem konjonktürde politika değişikliği istemi İsrail üzerineydi.
İsrail’in politikaları nedeniyle Amerika, Müslüman dünyadan bir tepki alıyordu. Sadece
İslam dünyasından değil dünya genelinde ülkelerden tepki görmeye başladı. Dolaysı ile ABD,
İsrail’i biraz frenlemek, saldırgan politikadan vaz geçirmek gibi bir proje vardı. Tayyip
Erdoğan’da tabi politik bir aktör olarak bunu bildiği için kendi söylemini de bu doğrultuda
değiştirdi. Tayyip Erdoğan gerçekten sınırları zorladı. Onun yerinde bildiğimiz geçmiş
politikacılarımız olsaydı bu alandan yaralanamaya bilirdi. Erdoğan o alandan yaralandığı gibi
o alanında sınırlarını zorladı. Hatta son zamanlarda ABD ile politikası ters düşmeye başladı.
Ama o genel konjonktürde de gözden uzak tutmamak gerek. Ama sınırları zorlayan yapısı ile
Türkiye’nin Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olması da bir şans.

Bir röportajınızda AK parti içerisinde 3 farklı guruptan bahsederek Parti içerisinde İslamcı,
doğucu ve muhafazakâr şeklindeki ayrışmadan bahsetmiştiniz. Bu ayrışma devam ediyor mu?
Ne boyutlarda?
Evet devam ediyor. Bu ayrışma aslında bir bakıma Türkiye’nin de haritası. İşte Ziya
Gökalp’in cumhuriyetin ideolojisini çizerken o meşhur, ‘ Türkleşmek, İslamlaşmak ve
muasırlaşmaktır’’ yaklaşımı bu ayrışmanın ak partideki iz düşümü gibi. Türkiye’nin tarihsel
macerasının bir özetidir aslında bu. Yani Osmanlının yıkılma süreci ile başlayan dönemde bu
eğilimler ortaya çıktı. Ama bu eğilimler diyelim ki cumhuriyetin kurulduğu Kemalist
dönemde batıcı bir ağırlık kazandı ama neticede ne kadar batıcı bir ağırlık kazanırsa kazansın
muhafazakâr ve doğucu tepkiler onun içinde de vardı. İslamcı eğilim bastırılmıştı. Ama
İslamcı eğilimde süreç içerisinde kendi çabası ile mücadelesi ile o bastırılmayı aştı ve bir
ölçüde iktidara geldi. Şuandaki iktidarı tam anlamıyla İslamcı bir iktidar olarak görmek doğru
değil ama partinin içerisinde İslamcı bir damar var onu inkâr etmek doğru değil. Üstelikte
ideolojik üretimde çoğunlukla İslamcı kanattan geliyor. Diğer kanatların bir ideoloji üretecek
potansiyelleri yok. Öyle fazla bir dertlerinin olduğunu da düşünmüyorum. Dolayısı ile ak parti
ideolojik donanımını büyük ölçüde İslamcılıktan devşiren bir parti. Zaten son yıllarda da
dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan ilk dönemlerdeki mahcup edasını üzerinden attı ve biraz daha
İslamcı bir söyleme başvurmaya başladı.
Bakıldığı zaman yüzde 99’u Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve söylemler sizin de
belirttiğiniz gibi öylemler İslamlaşıyor. Ülke gündemini hayli işgal eden ve herkesin merakla
beklediği bir konu daha var ‘’Yeni Anayasa’’. İçinde bulunulan şartlara bakıldığı zaman sizce
İslamcı bir anayasanın ortay çıkması mümkün mü?
Tabi ki Anayasada çok devrimci bir anayasa çıkacağını beklemek hayal etmek pek doğru
değil. Sonuçta ak parti her ne kadar muhalif bir mücadele sonucunda iktidara gelmiş olsa da
geldiği kulvar bir ölçüde demokrat partiye başlayan o sağcı siyasi geleneğinde yer aldığı bir
kulvar. Dolaysı ile bu kulvarın öyle çok beklediğimiz nitelikte devrimci bir anayasa
yapacağını düşünemiyorum. Yani en fazla mümkün olabilecek şey anayasanın eki olan
devrim yaslarının anayasadan çıkarılması, belki Kürt sorunu çözülecekse eğer o çözümün
babında vatandaşlık tanımını, Türk yerine Türkiyelilik kavramının kullanılması Atatürk
milliyetçiliğinin çıkarılması gibi şeyler düşünülebilir. Onun ötesinde sizin sorduğunuz gibi
İslamcı ideallerin anayasaya gireceğini çok düşünmüyorum.
Demokrat Parti sonrasında kayda değer ve sürekliliği olan bir çıkış yakalayamayan ve farklı
yollara başvurularak sürekli bastırılan muhafazakâr kesim AK parti iktidarı ile bir uyanışa
geçti. Muhafazakâr kesimdeki bu siyasi ve ekonomik yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Anadolu halkı özünde muhafazakâr bir halk. Bu halk Osmanlı döneminde
muhafazakârlaştırılmış bir halk. Şöyle söyleyeyim, Osmanlı bu halka reaya diğer hitap ediyor
ve reaya sürü demek. Halkın çoğunu toprağa bağlı tutuyordu ve siyasetten uzaktı. Dolaysı ile
bu tip bir yapı sosyolojik olarak muhafazakârlığa üreten bir sistem. Cumhuriyette bunu
devraldı. Mesela Osmanlı döneminde bir kişinin toprağını bırakıp başka yere gitme hakkı
yoktu. Büyük Şehirlere gidemezdi kimse. Hatta cumhuriyette uyguladı bunu bu demokrat
partiye kadar devam etti. Demokrat partiyle başlayan bir serbestleşme dönemi oldu. Bir
bakıma o muhafazakâr kesim dediğimiz yapının İslamcı ideolojinin de etkisiyle bir siyasi
mücadeleye girmesi de onunla başladı, o serbestleşme döneminin akabinde başladı. Dolaysı
ile bu halk geleneksel olarak muhafazakâr bir halk. Yani bakıldığı zaman aslında bütün
partilerin seçmenleri muhafazakâr çünkü muhafazakârlık bu toplumun temel karakteristiği.
Geride kalan 80-90 yıllık bir süreçte batı endeksli bir politika izleyen Türkiye’nin yönünü
doğuya dönmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönüş batıyı köşeye sıkıştırma politikası mı
yoksa batıya karşı bir alternatif arayışlarımı?
Türkiye’nin temel politikasını değiştirebileceğini düşünmüyorum. Türkiye batılılaşmayı bir
politik esas olarak tercih etmiş bir ülke. Osmanlı sonrası Cumhuriyetten bahsediyorum. Ama

onun öncesinde Osmanlı devleti Anadolu’nun en batısında kuruldu ve yönü de hep batıya
doğruydu. Yönü hiçbir zaman doğuya olmadı. Doğuya mecbur kaldığı zamanlarda döndü. Ne
zaman döndü mesela diyelim ki bir Şia veya bir Alevilik tehdidi olduğunda döndü. İşte
Portekizliler Hindistan’a gidince Osmanlıda umman ve kızıl denizden bir tehdit
oluşturulmaması için bu tarafa yönünü döndü. Yani Osmanlı batıyla mücadeleyi doğuda
yapmak için yönünü doğuya döndü. Şuanda da bu yönelişi çok fazla değiştireceğini
düşünmüyorum. Bu şartlar içeresinde batı ittifakından kolay kolay vaz geçilebileceğini
sanmıyorum.
Uzun zamandır dillendiren ve hepimizin görmek istediği bir konum var. Türkiye, Doğu’ya ve
Müslüman coğrafyaya lider olsun. Batıyla bu kadar yakın ilişkiler varken Türkiye’nin
Müslüman coğrafyaya liderlik etmesi söz konusu mu hocam?
Yani bunu ideolojik bir araç olarak kullanılıyor. Bu anlamda Türkiye’nin de doğuya bir borcu
var. Çünkü Osmanlı yüz yıllar boyunca bu ülkeleri yönetti sonrada sahipsiz bırakıp çekildi.
Buraların sömürgeleştirilmesine bir şekilde göz yumdu. Dolayısı ile ülkemizin bu bölgelere
bir vefa borcu var ve bunu ödemesi lazım. Onun ötesinde İslam dünyası da önemli bir siyasi
güç ama bu gücün dünya üzerinde bir etkisi ağırlığı yok çünkü dağınık bir güç. Bu
dağınıklığın bir şekilde toplanması gerekiyor bir toparlayıcı güce ihtiyaç var. Recep Tayyip
Erdoğan işte bunun için strateji üretmeye çalıştı. Ama maalesef bu bölgede bulunan batılı veya
yerli ideolojik güç odakları tarafından bu çabanın önü kesildi. Ancak yıllar öncesine bakıldığı
zaman bu tür bir siyasetin izlenmesi dahi düşünülemezdi umuyorum ki ilerleyen yıllarda bu
strateji meyvelerini verecektir.
Peki, hocam ülke olarak bir siyasi istikrar yakaladık. AK Parti iktidarı yada Recep Tayyip
Erdoğan sonrasını düşünecek olursak nasıl hareket etmeliyiz sizce?
Burada Müslümanlara çok büyük işler düşüyor. Bütün gücünü AK Partiye angaje etmek
yerine, AK Parti sonrasını düşünen hesap eden bir stratejiyi Müslümanların üretmesi
gerekiyor. Tabi bu stratejinin önünü kesecek bazı önemli unsurlar var mesela bir İŞİD sorunu
var veya ülke içindeki bazı hareketler var. Bunlar arasında daha orta yolcu bir alternatifin
ayakta tutulması gerekiyor.
Medeniyeti ayakta tutan iki şey vardır biri musiki diğeri mimari. Medeniyet tasavvuru
anlamında gelişmeyi nasıl sağlayabiliriz. Sizin bu konudaki öngörüleriniz nedir hocam?
Medeniyet emaresi olarak tanımlanan şeyler bir toplumların, toplumsal hareketler sonucu
ürettiği şeylerdir. Toplumların önce temel ihtiyaçlarını bir tatmin etmesi gerekiyor ki
sonrasında pozitif üretimlere geçebilsin. Ülkemizde böyle bir aşamaya geçilebilecek mi
tartışılır. Ama burada tabi ki medeniyetçilik yada medeniyete dair emareler de ne kadar doğru,
ne kadar gerekli bir toplumsal hareket açısından. Diyelim ki şimdi biz Sultan Ahmet Camii
veya Süleymaniye Camisinin ihtişamından bahsediyoruz ama bu ihtişamı ortaya çıkartan
yatırımların neler olduğunu çok ta hesaba katmıyoruz. O dönemde bir çok insan buna karşı
çıkmış ve gidip namaz kılmamıştır. Bu güne gelecek olursak Fas’ta Kral Hasan Camii var.
Dünyanın en büyük yapılarından bir tanesi. O dönem bu yapının yapılabilmesi için halk 7
vergiye bağlanmış ve insanlar ekmek paralarından kısarak buraya vergi vermiştir. Şimdi
dışardan bakıldığı zaman çok görkemli bir mimari eser, ama bu camii gerçekten peygamber
mescidi ile kıyaslandığında hangisi daha görkemli? Müslümanların bu tür duyarlılıkları da
hesaba katması gerekiyor.
Peki, bu neden kaynaklanıyor?
Bu birazda bizim aşağılık kompleksimizden kaynaklanıyor. Batıyla yarış etmeyi önümüze
koymuşuz biz daha iyisini yaparız diyoruz. Şimdi Dolmabahçe’yi Abdul Mecid yaptırırken
Osmanlı ilk defa Avrupa’dan borç alıyor ve aldığı bu borç ile saray yaptırıyor. Aslında
medeniyet ihtiyaçlarının sıralamasını yapabilmektir. Bence bu doğru bir tanım. Öncelikle
temel ihtiyaçların karşılanması gerek. İhtiyaçlar beklerken yapılan gösterişli şeyler aslında
tam bir medeniyetsizliktir. Mısırda piramitler kalmıştır ama niçin yapılmıştır ve neye mal

olmuştur. Müslümanlar açısından medeniyetçilik bakış açsının bir sorun olduğunu
düşünüyorum. Çünkü bu bakış gerçek ihtiyaçlarımızı gözden kaçırmamamıza mal oluyor. O
yüzden bu bakış açısından çıkarak gerçekten neye ihtiyacımız var bunu konuşmalıyız. Mesela
şuan İran’ın nükleer çalışmalar yapması veya Türkiye’nin savaş sanayisine bu kadar fazla
yatırım yapmasını doğru bulmuyorum. Müslüman toplumların esas sorunu eğitim sorunu.
Müslüman dünyasında bir eğitim sorunu var ve ekmeğimizden suyumuzdan artırarak eğitime
yatırım yapmamız gerekiyor. Bence en büyük medeniyet sorunu bu.
Yeni gençlik için neler söyleyeceksiniz, sizce gençliğin sorunları neler hocam?
Bakın Kuran ‘’İkra’’ ile başlar. Yani bundan sonraki dünya okuyanların dünyası olacak.
Okumakta yetmiyor okuduklarımız üzerine tefekkür etmek gerekiyor. İslam dünyası dünyanın
en az okuyan toplumları arasında ne yazık ki. Nüfus gücü var, siyasi gücü var, doğal
kaynakları var, dünyanın en güzel coğrafyalarına sahibiz ama okumuyoruz. Batının İslam
dünyasına galeve çalması batılıların gücünden kaynaklanmıyor. Müslümanların
güçsüzleşmesinden, okuma tefekküründen uzaklaşmasından kaynaklanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10069.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Başkan Çelik: "geri Dönüşümü
Yaygınlaştıracağız"
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gelecek yıl evsel atıkların geri kazanımı
konusunda birbirinden farklı birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.Mehmet Sepici 60.
Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Murat Yıldız ve bir...

11 Aralık 2014 Perşembe 10:09

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gelecek yıl evsel atıkların geri kazanımı
konusunda birbirinden farklı birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.
Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Murat Yıldız ve bir grup
öğrenciyi makamında kabul eden Başkan Mustafa Çelik, Atık Pil Kampanyası kapsamında
toplanan 5 bin pili öğrencilerle birlikte atık kutusuna attı. Murat Yıldız, öğrencilerinin çevreye
faydalı olma, gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak adına atık pil toplama
kampanyası gerçekleştirdiklerini belirtti.
Öğrencilerin öncülük ettiği çalışmanın herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini vurgulayan
Başkan Çelik, özellikle büyüklerin örnek alması gereken bu uygulamayı takdirle
karşıladıklarını belirterek; “Bu yaşta çocuklarımızın çevre bilincine sahip olması ve bu
konuda sizlerin gayretli çalışmaları bizleri oldukça memnun etti. Yaptığınız bu çalışmayı tüm
ilçemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu çalışmanın sizin için sembolik bir değeri olabilir
ancak bizim açımızdan büyük önemi var. Çocuklardaki bu çevre bilincinin ve atıklara karşı
olan duyarlılığın tüm şehrimize yerleşmesi lazım. Bizim de bu konuda önümüzdeki yıl
açıklayacağımız birbirinden farklı projelerimiz olacak” diye konuştu.

Başta ekmek olmak üzere evsel yağ atıkları ve pilin yanı sıra artan, kullanılmayan ilaçları da
değerlendirmek istediklerini, bu konuda girişimde bulunduklarını hatırlatan Başkan Çelik
şöyle devam etti; “İlçemizde kullanılmayan tüm ilaçları düzenleyeceğimiz bir kampanyayla
toplayacağız. Günü geçmiş olanlar imha edilecek ancak son kullanma tarihi geçmemiş olanlar
ihtiyacı olan bölgelerdeki sağlık ocaklarına dağıtılacak. Evsel atıkların yeniden
değerlendirilmesiyle ilgili benzer birçok projeyi önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz.
Gençlerimizde gördüğümüz bu gayreti çocuklarımızdan da bekleyeceğiz.”
Başkan Çelik daha sonra toplanan atık pilleri öğrencilerle birlikte atık kutusuna attı. Başkan
Çelik çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ÇELİK’E DAVET
Sümer Anadolu Lisesi Müdürü Murat Şimşek ve beraberindeki bir grup öğrenci de Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında ziyaret ederek, eğitime verdiği katkılardan
dolayı Başkan Çelik’e teşekkür etti. Şimşek, "Pansiyonumuzda yatılı kalan öğrencilerimizle
birlikte sizi yemeğe davet ediyoruz” dedi.
Başkan Çelik de Şimşek’ten gelen daveti geri çevirmeyerek; “Gençlerle birlikte olmak bizleri
her zaman mutlu ediyor. Eğitime destek anlamında yaptığımız epeyce işlerimiz var. Bunların
içerisinde en dikkat çekeni ise Yurt Dışı Bilim Müzeleri Gezisi oldu. Bu yılda yine başarılı
öğrencilerimizi Yurt Dışı Bilim Müzesi Gezisi’ne götüreceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10070.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Döviz Satıcıları Bedelli Askerlikte Para
Yatırılacak Tarihi Bekliyor
Kayseri’de döviz satışı yapan Metin İlkpınar, bedelli askerliğin çıkmasıyla, para yatırılma
işleminin başlamasının ardından sektörlerinde hareketlenme yaşanacağını söyledi.Döviz satışı
yapan Metin İlkpınar, geçtiğimiz çıkan...
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Kayseri’de döviz satışı yapan Metin İlkpınar, bedelli askerliğin çıkmasıyla, para yatırılma
işleminin başlamasının ardından sektörlerinde hareketlenme yaşanacağını söyledi.Döviz satışı
yapan Metin İlkpınar, geçtiğimiz çıkan bedelli askerlikle ilgili olarak, “Şuan için bir
hareketlenme başlamadı fakat çıkan kanun gereği resmi gazetede yayımlandıktan sonra ve
para yatırılacak tarihler belirlendikten sonra bir hareketlenme bekliyoruz. Bundan
faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı dövizlerini bozduracaklardır" dedi.Döviz fiyatlarına
değinen İlkpınar, "Şuan dolar yükselmiş durumda. Bedelli askerlikten yararlanacak
kardeşlerimiz dolar bozdurabilirler. Talepler yoğunlaştığı zaman bu fiyatlar gerileyebilir.
Euro’da bir düşüş trendinde olduğu için belli bir ivme kaybetti. Bu rakamların da artık daha
da altına düşmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10071.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Yeni Bir Yol Açılıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 2014 yatırım programında yer alan
Battalgazi Bulvarı ile Gürpınar Caddesi arasında yer alan 1140 metre uzunluğundaki yeni bir
yol çalışmasının başladığını ve bu yılsonunda bu yolun...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 2014 yatırım programında yer alan
Battalgazi Bulvarı ile Gürpınar Caddesi arasında yer alan 1140 metre uzunluğundaki yeni bir
yol çalışmasının başladığını ve bu yılsonunda bu yolun hizmete açılacağını söyledi.
Alternatif Yollara Önem Veriyoruz.
Şehir içi yollara büyük önem verdiklerini çünkü her yeni yolun imar planındaki modern
yapılaşmanın önünü açtığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi
olarak Battalgazi Bulvarı ile Gürpınar Caddesini birbirine bağlayan 1140 metre uzunluğunda
15 metre genişliği yeni bir alternatif yol açma çalışması yapılmaktadır. Bu yol hizmete
açıldığı andan itibaren bölgenin büyük bir eksikliğini giderecektir. Bu bölgede yol ile trafik
akışı daha etkin, verimli ve güvenli hale gelecektir. Bu yol ile Battalgazi semti ile şehrin batı
bölgesinden gelen araçların daha kestirme bir yoldan ulaşımı sağlayacaktır. Diğer yollarda da
rahatlamaya imkan tanıyacaktır” dedi.
Diğer kurumlar ila ortak çalışma yapılacak.
Yol çalışması sırasında Telekom, TEK, Kayseri Gaz, KASKİ gibi alt yapı kuruluşları ile ortak
çalışıldığını ve alt yapısı tamamlanmış olarak hizmete sunulacağını ifade eden Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, şehir içi alternatif yolların açılması ile ana alter yollarda rahatlama
oluşturulduğunu bu açıdan yeni yol çalışmalarına her zaman önem verildiğini kaydetti.
Yaklaşık maliyet 1 milyon 650 bin lira harcama ile…
Başkan Memduh Büyükkılıç, 1140 metre uzunluğundaki yol çalışmasının yaklaşık 1 milyon
650 bin lira harcama ile tamamlanarak hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10072.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayserispor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarını
Sürdürüyor
PTT 1.Lig ekiplerinden Kayserispor, lig’in 13. haftasında oynayacağı Adanaspor maçı
hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın Yardımcı Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar,
“Fenerbahçe galibiyetinden sonra nasıl önümüze baktıysak, Osmanlıspor...
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PTT 1.Lig ekiplerinden Kayserispor, lig’in 13. haftasında oynayacağı Adanaspor maçı
hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın Yardımcı Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar,
“Fenerbahçe galibiyetinden sonra nasıl önümüze baktıysak, Osmanlıspor maçından sonra da
aynısını yapacağız” dedi.
PTT 1. Lig’in 12. haftasında, ligde zirvede olan Osmanlıspor’a ilk mağlubiyeti tattıran
Kayseri temsilcisi, Adanaspor maçına bileniyor. Kadir Has Tesisleri’nde, Teknik Direktör
yardımcısı Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sarı-kırmızılar
kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım halinde yapılan ısınma koşusu ile
başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon koşuları sonrası iki grup halinde top
kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti. Ardından bir grup şut çalışması yaparken, diğer
grup ise dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi.
DUMLUPINAR: "İSTEDİĞİMİZ HEDEFE İLERLİYORUZ"
Antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın durumunun iyi olduğunu söyleye
Cüneyt Dumlupınar, “Osmanlıspor maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Ligin namağlup
takımıydı. Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra nasıl ’önümüze bakıyoruz’ dediysek,
Osmanlıspor maçından da aynı şekilde 3 puan aldık ve önümüze bakıyoruz. İstediğimiz
hedefte ilerliyoruz şu anda en önemli maçımız Adanaspor maçıdır. Adanaspor maçına kadar
konsantrasyonumuzu devam ettirip Cumartesi günü de kazanıp yolumuza devam etmek
istiyoruz” şeklinde konuştu.
Takımda Sinan ve Ömer’in sakatlığının sürdüğü öğrenilirken, Bobo’nun Adanaspor maçında
forma giyeceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10073.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kaybolmaya Yüz Tutan El Sanatları Yeni
Ustalar İle Yaşatılacak
İl Kültür ve Turzm Müdürü İsmet Taymuş, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarının açılacak olan
kurslarda yetiştirilecek olan yeni ustalar ile yaşatılacağını söyledi.İl Kültür ve Turizm Müdürü
İsmet Taymuş, "Ülkemizde kaybolmaya ve...
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İl Kültür ve Turzm Müdürü İsmet Taymuş, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarının açılacak olan
kurslarda yetiştirilecek olan yeni ustalar ile yaşatılacağını söyledi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Ülkemizde kaybolmaya ve unutulmaya yüz
tutan ‘Türk Süsleme Sanatları ile El Sanatları’nı tanıtarak bozulmasını ve yok olmasını
önlemek, aslına uygun olarak öğreterek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve yeni
ustalar yetiştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015 yılı Yaygın Kültürel Eğitim
Faaliyetleri kapsamında, müdürlüğümüz bünyesinde Ebru, çini İşlemeciliği ve Minyatür
kursları açılacaktır" dedi.
Taymuş, "Kurs kayıtları başlamış olup, kayıtlar 31 Aralık 2014 Çarşamba tarihine kadar
devam edecektir. Bahse konu kurslardan herhangi birine katılmak isteyenlerin müdürlüğümüz
Kültür Hizmetleri Şubesi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10074.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Eğitimde devrim gibi düzenleme
Milli eğitim Bakanlığı, eğitimde devrim niteliğindeki değişiklikler için kolları sıvadı.
Bakanlık, 2015-2019 strateji plan taslağını hazırlayarak eğitimin 5 yıllık yol haritasını
belirledi.
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Öğretmen atama sisteminden, okul gibi fiziki alanlara, okul bütçelerinden yabancı dil
eğitimine, merkezi sınavlardan ders kitaplarına kadar birçok konuda yenilikler 5 yıl içinde
hayata geçirilecek.

E-SINAV GELİYOR
Sabah'ın haberine göre; gelişen teknolojiye bağlı olarak başta merkezi sınavlar olmak üzere
tüm sınavların e-sınav yöntemiyle yapılması sağlanacak. Ulusal düzeyde yapılan sınavlar,
uluslararası standartlara uygun şekilde kademeli olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Okullarda akran koçluğu ve öğretmen koçluğu sistemi oluşturup, yaygınlaştırılacak.
KURS PROGRAMLARI AÇILACAK
Öğrencinin akademik başarısını destekleyici kurs programları açılacak. Her öğrenciye en az
bir sanat veya spor dalında performans yapabilme becerisi kazandırılacak şekilde öğretim
uygulanacak.
YÜZME HAVUZLARI VE TİYATROLAR YAPILACAK
Ortaöğretim öğrencilerinin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi sağlanacak. İllerdeki
her eğitim bölgesinde bölge okullarının ortak kullanımına elverişli en az birer adet spor
salonu, yüzme havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik salonu inşa edilecek.
KORİDORLARA EŞYA DOLAPLARI
Okul koridor veya diğer alanlarında öğrencilerin eşyalarını koyacakları dolaplar
oluşturulacak. Bakanlıkça ihtiyaç duyulan binalar eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmak
üzere kiralanacak. İhtiyaç duyulmayan arazi ve okul binaları eğitim öğretim hizmetlerinde
kullanılmak üzere özellikle dershanelerin dönüşüm süreci için de bu amaca yönelik olarak
kiraya verilecek.
EĞİTİM KAMPUSÜ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK
Derslik ihtiyacının kısa vadede giderilebilmesi ve fiziki eğitim şartlarının iyileştirilmesi için
eğitim kampusu projelerinin hayata geçirilmesi sağlanacak. Okulların yapım ve donatımına
yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek kampanyalar düzenlenecek.
KAMULAŞTIRMA YAPILACAK
Mülkiyeti gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliklerine ait imar planında okul alanı olarak
ayrılmış arsaların kamulaştırılması yapılacak. 2019 sonuna kadar Bakanlığa ait tüm taşınmaz
bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile sayısal ortama taşınması yapılacak. Eğitim kurumlarının
tür ve kademeleri arasında yatay-dikey geçişlerde esnek ve geçirgen bir yapı oluşturulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10075.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Sultan Abdülhamid'in torunu: Osmanlı
uykudan uyandı
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı Türkçesi'nin zorunlu ders olmasını "Osmanlı
sadece uyuyordu ve o tatlı uykudan uyandı" sözleriyle değerlendirdi. Osmanoğlu, "Atatürk'ü
seviyor musunuz" sorusuna "Allah ne kadar seviyorsa ben de o kadar seviyorum" cevabını
vererek muhabire anlamlı bir cevap verdi.
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Osmanlı Cihan Devleti'nin 34. padişahı Ulu Hakan-Cennetmekân Sultan İkinci Abdülhamid'in
dördüncü nesil torunlarından Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bir televizyon programında
yaptığı açıklamalarda Osmanlı'nın tatlı uykusundan uyandığını belirtti.
‘OSMANLI SADECE UYUYORDU O TATLI UYKUDAN GÖZLERİNİ AÇTI’
Uzay TV'den Tuna Öztunç'un gündem ile alakalı sorularını cevaplandıran Osmanoğlu,
Osmanlı Türkçesi'nın zorunlu ders olmasından oldukça memnun olduğunu belirterek,
“Osmanlıca'nın bugün derslerde zorunlu olması aslında çok iyi bir durum. Geçmişimizi
bilmek, geçmişimize sahip çıkmak, bunlar çok güzel şeyler" dedi. "Asıl alfabe Osmanlı
alfabesi" diyen Osmanoğlu, “Bu yüzden bizim için önemli. Bu sebepten dolayı da hakikaten
gurur verici. Osmanlı sadece uyuyordu ve o tatlı uykudan gözlerini açtı” ifadelerini kullandı.
'ALLAH NE KADAR SEVİYORSA BEN DE O KADAR SEVİYORUM'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahseden Osmanoğlu, tuzak olarak
yöneltilen “Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyor musunuz?” sorusunu ise 'ecdad zekâsını'
akıllara getiren şu anlamlı sözlerle cevapladı:
"İnsanlar bu soruya vereceğim cevabı gerçekten çok merak ediyor. Biraz siyasi biraz genel
olacak ama Mustafa Kemal Paşa'yı Allah ne kadar seviyorsa ben de o kadar seviyorum.” Yeni
Akit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10076.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Belgesini Aldı
3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi'nde, Şeker sektöründe ilk Ar-Ge Merkezini kuran
Kayseri Şeker'e 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki
Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere, Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun onayı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ar-Ge
Merkezi yetki belgesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a verildi.
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirilen3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri
Zirvesine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık kamunun yanı sıra özel
sektörün de Ar-Ge yatırımlarını mutlaka artırması gerektiğinin önemine değinerek; Ar-Ge
merkezlerinde üretilen projelerin ve ürünlerin, yeni Türkiye'nin bir başka açıdan vizyonunu
ortaya koyacağını vurguladı. Zirvenin, ilgili paydaşlarla Ar-Ge merkezleriyle ilgili
önümüzdeki dönemde oluşturulacak politikalara ışık tutacağını ifade eden Işık, "Ekonomide
güçlü olmak istiyorsanız teknolojide, teknolojide güçlü olmak istiyorsanız bilimde de öncü
olmalısınız" diye konuştu. Son yıllarda bilim ve teknolojiye daha fazla önem veren bir ülke
olarak, bu alandaki teşviklerin arttırıldığını, üniversite ve araştırma merkezi sayının
yükseltildiğini anlatan Işık, 2023 hedeflerine ulaşmak için bu adımların daha radikal şekilde
ısrarla devam etmesi gerektiğini söyledi. Bilimsel ve teknolojik alanda sıçrama yaptıracak

yeni adımların atılması gerektiğine inandıklarını dile getiren Işık, bilim, teknoloji, Ar-Ge ve
yeniliğin sadece ülkelerin geleceği için değil aynı zamanda insanlığın geleceği içinde önemli
olduğunu kaydetti
Işık; Ar-Ge Merkezi Performans Endeksi sıralamasına girenlere ödüllerini ve Ar-Ge Merkezi
belgesi almaya hak kazanan firmalara belgelerini verdi.
Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesine Şeker Sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi kurarak öncü
olan Kayseri Şeker zirveye; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Üyeler İlhan Argun, Harun Halıcı, Denetim
Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Başkanı Turhan Özer, Üyelerden Hurşit Dede, Halis Lektemur, Genel Müdür Levent Benli,
Genel Müdür Yardımcıları Tayfun Öner, Mustafa Öğdü, Avukat Mehmet Eroğlu, Kayseri
Pancar Koop. Müdürü İsmet Aksoy, Çiftçi Hizmetleri ve Çiftçi Meclis Koordinatörü Kazım
Duygulu, Ar-Ge Müdürü Murat Torun, İç Denetim Müdürü Selcen Erişen, Kalite Kontrol ve
Çevre Müdürü Birol Ezgin, Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı İsmail Yücer ve Ar-Ge
Personelinden oluşan heyetle iştiraki ile Zirveye damgasını vurdu.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Cevahir Uskurt 'da zirve dolayısı ile
yapmış olduğu konuşmada; Ar-Ge faaliyetleri ve istihdam ettikleri ar-ge personeli ülkemize
yapmış oldukları önemli katkılardan dolayı her bir ar-ge merkezine ayrı ayrı teşekkür ederek,
bu gün ülkemizin eko sisteminin temel faktörlerinden biri olan özel sektör Ar- Ge
merkezlerimizin ekonomik hedeflerimize ulaşmadaki rolü ve ülke ekonomimize katkısını
tartışmak için toplanmak bulunmaktayız. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Bakanlığımız
tarafından belgelendirilen ve sayıları 164 de ulaşan ar-ge merkezimizde geliştirilen teknolojik
ürünlerin sanayimizin yüksek teknolojideki paylarının arttırılmasında önemli bir paya sahip
olduğunu görmekteyiz. Bu merkezlerde geliştirilen teknolojik ürünlerden de anlaşılmaktadır
ki, Ülkemiz sanayisi üniversite ve sanayi iş birliği ile teknolojiyi takip eden değil teknolojiyi
geliştiren bir yapıya emin adımlarla ilerlemektedir dedi.
2017 AB şeker kotalarının kaldırılması hazırlıkları kapsamında Şeker sektörüne ve Şeker
Pancarı çiftçisine büyük hizmetler vererek Türk Pancar ekicisinin Dünya şeker sektörü ile
rekabet edilebilmesi kapsamında Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin örnek çalışmasının
önemine dikkat çeken Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Ar-Ge Merkezleri zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada; Türkiye'de164 olan Ar-Ge merkezin
bir tanesi Kayseri Şeker Fabrikası Ar-Ge Merkezi'dir. Kayseri Şeker Fabrikası ArGe Merkezi sektörde ve Kayseri'de ilk olan bu Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmalardan
gerek fabrikamıza gerek se çiftçimize önemli katkılar sağlamayı ümit ettiklerini, özellikle
Türkiye'de eksik olan hususlardan bir tanesi olan Türkiye'ye uygun şeker pancarı tohumu
konusunda Avrupa'daki firmaların Türkiye şartlarına uygun tohum geliştirme çalıştırmaları
var. Biz bu kuruluşlarla iş birliği yaparak bu konuda önemli gelime sağlamayı arzu ediyoruz.
Bu bir başlangıç olup gelecek adına sektör için başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kayseri Şeker
Fabrikamıza Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar- Ge merkezi kurmak yetkisi
verildi. Bu yetki çerçevesinde hazırlanan belgemizi almak için Yönetim kurulu üyelerimiz,
Genel müdürümüz ve Ar- Ge personelimiz ile birlikte Ankara'da bulunuyoruz. Bu
teşebbüsümüzün hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10077.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Aile Hekimleri İş Bırakıyor…
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ( AHEF) tarafından yapılan açıklamada sağlık
sisteminin temeli olan “ aile hekimliğinin “ yeni düzenlemeler ile iyileştirilmek yerine yok
edilmek üzere olduğu kaydedildi.
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Aile hekimliği çalışanları üzerine yapılan baskıların artık dayanılmaz hale geldiği ifade edilen
açıklamada "Aile hekimlerinin eğitimi için nöbet düzenlemesi yapıyoruz” diye başlayan
sürecin
“Aile hekimlerine acilde ihtiyacımız var” şeklinde devam ettiği ve “nöbetsiz
sağlık sistemi olmaz” şekline dönüştüğü hatırlatıldı. Gelinen noktada ise “ Aile Hekimlerini
aileler ile daha çok bir araya getireceğiz” iddiası ile aile hekimliğinin asli görevlerinin
yapılamaz hale getirilmeye çalışıldığı vurgulandı.
Açıklamada şöyle denildi;
Bakanlık gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sorunun adı " teşvik edilmiş acile başvuru
sorunu” dur. Bu sorunun sebebi ve çözümü aile hekimlerinde değildir. Bu sorun bahane
edilerek aile hekimliği uygulaması bitirilmek istenmektedir. Hastane acillerine başvuruyu
teşvik eden bizzat mevcut sağlık bakanlığımızdır. Sorunu gerçekten çözmek için hiç bir
çözüm, proje üretemeyen bakanlık, en kolay yol olarak aile sağlığı merkezlerini acil gibi
göstermeye çalışarak halkımızı yanıltmaktadır.
AHEF açıklamasında Aile Sağlığı Merkezlerinin ( ASM ) Acil Servis Olmadığı vurgulandı.
Aile Sağlığı Merkezlerinin, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik vererek halkın geleceği için
çalışan merkezler olduğuna dikkat çekilen açıklamada “ herkesin kendi aile hekiminden
hizmet alması prensibi yerine, nöbetçi hekimden hizmet alınmasının getirilmesi, aile
hekimliği uygulamasını bitirerek, bu yerlerin aile sağlığı merkezi olma özelliğini
kaybettirecektir” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10078.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayınbabaya Tehdit Mesajı
Melikgazi, Turan mahallesinde bir kişi boşanmak üzere olduğu eşinin babasını ölümle tehdit
etti.
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Edinilen bilgilere göre Melikgazi, Turan mahallesinde E.T., Kızı ile damadı B.OS. isimli
şahıs arasında olan boşanma davasından dolayı, kendisini telefondan mesaj çekerek ölümle
tehdit ettiği ihbarında bulundu.
Tehtiditle suçlanan şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10079.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Su Kanalında Ceset Bulundu
Pınarbaşı, Yahyabey Mahallesinde mahalle girişinde bulunan su kanalında ceset bulundu.
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Edinilen bilgilere göre Pınarbaşı, Yahyabey Mahallesinde dün saat:15.00 sıralarında, mahalle
girişinde bulunan su kanalındabir ceset bulundu. Yapılan araştırma sonucu ölü bulunan
şahsın N B olduğu bildirilirken, şahsın suda boğularak öldüğünün tahmin edildiği ifade
edildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için Kayseri ERÛ Adli Tıp Ana Bilim Dalı
Başkanlığına sevk edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10080.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Onursal Başkan Büyükkılıç’dan, Uğur
Tütüneker’e Hayırlı Olsun Ziyareti…
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Erciyesspor Kulübü Onursal Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, geçtiğimiz hafta Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörlük görevine getirilen Uğur
Tütüneker’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Kulüp tesislerinde...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Erciyesspor Kulübü Onursal Başkanı Dr. Memduh
Büyükkılıç, geçtiğimiz hafta Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörlük görevine getirilen Uğur
Tütüneker’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kulüp tesislerinde son derece keyifli bir atmosferde gerçekleştirilen ziyarette Başkan
Büyükkılıç, “ Tecrübeli teknik direktör Uğur Tütüneker ve ekibinin başarılı olacağına
inanıyorum. Hocamız daha öncede şehrimizde görev yaptığı için yabancı olmadığı bir
ortam.Tecrübesi, mütevazi kişiliği ve çalışkanlığı ile her zaman taktir ettiğimiz sayın
Tütüneker, birçok süper lig takımından daha kaliteli bir takıma sahip olan Kayseri
Erciyesspor’u istenilen seviyeye getirecektir. Bunu da zaten Sivasspor gibi dirençli ve bir o
kadarda bizim gibi puana ihtiyacı olan takıma karşı deplasmanda alınan bir puan göstermiştir.
3 Puan olmasını isterdik ama “Kazanamıyorsan kaybetme” mantığı ile bir puanda iyidir
diyoruz. Bundan sonraki haftalarda hem hocamıza hem de takımımıza başarılar
diliyorum.”dedi.
Teknik Direktör Uğur Tütüneker’de, “Başkanımızla geçmişe dayalı bir hukukumuz var, daha
önce görev yaptığım dönemde Belediye Başkanımız aynı zamanda kulüp başkanımızdı çok iyi
diyalogumuzun olduğu, bizlere her zaman her ortamda destek olan, güler yüzü ve başarıya
endeksli bir yapıya sahip olan başkanımızla tekrar bir arada olmak bize mutluluk verdi. Tabiki
güvenerek bu zorlu göreve bizleri getiren Başta Kulüp Başkanımız Ziya Eren ve yönetim
kuruluna teşekkür ediyorum. Başarı sadece teknik heyet ile olabilecek bir durum değil.
Yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu ve en önemlisi o şehirde yaşayanların takımlarına sahip
çıkarak kenetlenmesi başarıyı da beraberinde getirir. Elbette ki bu zorlu maratonda inişli
çıkışlı durumlarımız olabilir ama tek bir düşüncemiz var, o da her maçımızı kazanmak. Her
alanda başarısı ile anılan Kayseri’nin süper ligdeki temsilcisi olan takımımızın da başarılı
olmaktan başka şansı yoktur. Bunu da el birliği ile hep beraber başaracağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10081.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri’de Kantinden Alışveriş Yapan 14
Öğrenci Zehirlendi
Kayseri’de bir lisede, okul kantininden aldıkları yiyecekleri yiyen 14 öğrenci bulantı ve karın
ağrısı şikayeti nedeniyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi
ilçesine bağlı Hürriyet Endüstri Merkez Lisesi’nde,...
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Kayseri’de bir lisede, okul kantininden aldıkları yiyecekleri yiyen 14 öğrenci bulantı ve karın
ağrısı şikayeti nedeniyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Endüstri Merkez Lisesi’nde, okulun
kantininden aldıkları yiyecekleri yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti
bulunan 14 öğrenci olduğu öğrenildi. Öğrencilerin, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla
Kayseri’de çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.
Yetkililer, konu ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10082.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Bankalar, Diğer Mali Kurumlar Ve Muhasebe
Hizmekleri Sektörü Temsilcileri Kto’da Bir
Araya Geldi
Banka ve diğer mali kurumlar ile muhasebe hizmeti sektörü temsilcilerinin içinde yer aldığı 5.
Meslek Komitesinin geniş katılımlı toplantısı Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu...
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Banka ve diğer mali kurumlar ile muhasebe hizmeti sektörü temsilcilerinin içinde yer aldığı 5.
Meslek Komitesinin geniş katılımlı toplantısı Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan
Yardımcısı Ferhat Akmermer ile meslek komitesi üyeleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Kayseri
Ticaret Odası olarak, 40 meslek komitesinin üyeleriyle, asil ve yedek ayrımı yapmadan
düzenlediğimiz toplantılarda bir araya geliyoruz. Meslek gruplarından toplantılarımıza davet
edilen üyelerimiz; yaşadıkları sıkıntıları, dertleri, problemleriyle alakalı görüşlerini dile
getirme fırsatı buluyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte inşallah bu tür toplantılarımız
daha sık yapacağız. Bizim buradaki gayemiz; daha çok üyemizi toplantılara davet etmek ve
daha geniş katılımlı toplantıları yapmak suretiyle çözüm önerilerinin ortaya konulmasını
sağlamaktır. Çünkü bir elin nesi var iki elin sesi var. Ne kadar çok arkadaşımız bu toplantılara
katılırsa, problemler dile getirilir ve daha fazla çözüm önerileri ortaya atılır diye
düşünüyoruz” dedi.
“Biz yönetim kurulu olarak, sizleri temsil etmek üzere seçilmiş olan bir heyetiz” diyerek
konuşmasını sürdüren Hiçyılmaz, “Diğer meslek komiteleri toplantılarında da aynı şeyi
söylüyorum Oda’nın esas sahibi sizlersiniz. Yani meslek grubundaki üyeler, Ticaret Odası’nın
üyeleri bu odanın sahibidir. Bizler yönetim organları olarak belirli bir süre ile sizleri temsil
etmek üzere seçilmiş insanlarız. Biz istiyoruz ki, bu çark kendi dönemimizde eskiden
olduğundan daha farklı dönsün. Yaptığımız çalışmalarla odamızı üyelerimize açıyoruz. Daha
geniş katılım sağlamaya çalışıyoruz. Katılımcı demokrasinin örneğini burada sergilemeye
çalışıyoruz. Çünkü burada sizden alacağım görüşler, zaman zaman gittiğim yerlerde yaptığım
konuşmalara ışık tutacaktır” diye konuştu.
Kendi yönetimlerinden önce üyelere ulaşılması noktasındaki bazı verileri paylaşan Hiçyılmaz,
“Geçmişte 850-900 üyeye ulaşılarak Ticaret Odası yönetilmiş. Bizim göreve geldikten sonra
üzerinde durduğumuz en önemli konu üyelerimize ulaşmak oldu. Bugün için hamdolsun 12
bibi aşkın üyemize SMS gönderebilir hale geldik ve 8 bin civarındaki üyemize de mail
ortamında ulaşabiliyoruz. Çünkü biz üyelerimize, üyelerimiz de bize ulaşamazlarsa Ticaret
Odası’ndan herhangi bir menfaat elde etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla biz yaptıklarımızı
size anlatacağız, siz istediklerinizi bize anlatacaksınız” ifadelerini kullandı.
Bankacılık sektörünün ne kadar önemli olduğunun altını çizen Hiçyılmaz, “Tabi her sektörde
sıkıntılar olduğu gibi sizin sektörünüzde de bazı sıkıntıların olmadığını söylemek mümkün
değil. Dolayısıyla diğer meslek komitelerinde yapmış olduğumuz toplantılarda sizlere yönelik
bazı talepler, istekler hatta şikâyetler olduğunu da söylemem gerekiyor. Onları hep beraber
konuşur ve en iyi yolu bulmaya çalışırız” şeklinde konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, çek yasası konusunda görüşlerini dile getirdiği konuşmasında, “Bizler
üyelerimizin seslerini duyurmakla görevliyiz. Bankların vermiş olduğu çeklerin kullanımı
noktasında üyelerimizin sıkıntıları var. Çek konusu birçok kişiyi mağdur etti. Aslında çek
kanunu çıkarılırken yanlış çıktı, diye düşünüyorum. Yasa çıkarılmadan önce herkese
duyurularak, 2 sene sonra uygulanacak herkes önlemini alsın denilseydi bir çözüm olurdu. Bu
süre içerisinde çek konusu güvenilir değil ise başka bir çözüm yolu bulunabilirdi. İş
adamlarımızın daha güvenli ticaret yapabilmesi açısından bu çek yasasının yeniden ele
alınması gerekir diye düşünüyorum” dedi.
Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından, sektör temsilcisi komite üyeleri söz alarak
yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini sıraladı. Başkan Hiçyılmaz’ın katılımcıları dikkatle
dinlediği ve not aldığı toplantı, Kredi Garanti Fonu ve Kredi Kayıt Bürosu çalışmalarına
ilişkin komite üyelerinin bilgilendirilmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10083.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kocasinan, Kültür Ve Sanatta Da İlklere İmza
Atacak
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültür ve Sanatta da birçok ilklere imza
atacaklarını söyledi.Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Emel Demirezen dernek
yönetim kurulu üyeleriyle Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültür ve Sanatta da birçok ilklere imza
atacaklarını söyledi.
Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Emel Demirezen dernek yönetim kurulu
üyeleriyle Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında ziyaret etti.
Göreve geldiğinden bu yana ağırlıklı olarak alt yapı, projeler ve inşaatla ilgili çalışmalara
yoğunlaştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, ”Ocak, Şubat ve Mart aylarında da 2015
projelerini ve işlerini planlayacağız. Bu işlerin en başında kültür ve sanat programlarına
ağırlık vereceğiz. Bu anlamda yapılabilecek, neticesi ve çıktısı olan, toplumun belirli bir
kesiminin ihtiyacına cevap verebilecek ve eser niteliğinde olacak projeleriniz olması halinde
destek verir, yaparız, birlikte uygularız bundan da zevk alırız. Bizim tarzımız ve istediğimiz;
farklı olan şeyleri yapmak. Daha önce hiç yapılmamış, hiç olmamış ve yeni şeyler yapmak.
Bu kültür ve sanat dalında da böyle olsun istiyoruz. Onun için standart herkesin yaptığı işler
yerine farklı olan şeyler bekliyoruz, istiyoruz” dedi.
Dernek olarak iki yıldır faaliyet gösterdiklerini buna rağmen birçok faaliyete imza attıklarını
belirten Emel Demirezen de, “150 üstün yetenekli lise öğrencisini bir araya getirerek 7 farklı
dalda 6 atölyede 42 sanatçıyla gerçekleştireceğimiz bir ay sürecek bir projemiz var. Bir aylık
sürecin sonunda sanatçılarımızla çocuklarımızın bağları kopmayacak. 150 üstün yetenekli
öğrenciden bir bölümünü kültür ve sanata kazandırabilirsek ne mutlu bizlere. Bu projemizin
başarılı olabilmesi içinde sizlerin desteğini istiyoruz” dedi.
Bu projenin kendi tarzlarına uyduğunu ve yeni bir proje olduğunu vurgulayan Başkan
Mustafa Çelik, “Anlattıklarınızı proje halinde getirin, bizler de inceleyelim. Projenin
gerçekleşmesinde bizim arkadaşlarımızın da mutlaka katkısı, tavsiyesi olacaktır. Önümüzdeki
günlerde kültür anlamında yapacağımız faaliyetlerin başında bu proje gelsin ve birlikte bu işi
gerçekleştirelim” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10084.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Başkan Cabbar’a Oran’dan Ziyaret
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da Yönetim Kurulu Katip Üyesi olduğu Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genele Sekreter Vekili Fatih Gavgacı, Birim Başkanları
Burçak Yüksel ve Engin Uz Başkan Cabbar’ı makamında ziyaret ettiler.Karşılıklı...
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da Yönetim Kurulu Katip Üyesi olduğu Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genele Sekreter Vekili Fatih Gavgacı, Birim Başkanları
Burçak Yüksel ve Engin Uz Başkan Cabbar’ı makamında ziyaret ettiler.
Karşılıklı bilgilendirmelerle geçen görüşmede Başkan Cabbar Develi’de yapılmış olan
çalışmalardan ve projelerinden bahsetti. Heyetten 2015 yılı mali desteklerle ilgili bilgiler alan
Başkan Cabbar “Oran gerçekten hem faaliyetleri hem de vizyonel yapısıyla yüz akı bir
kurumumuz. Bu anlamda Develimiz için her daim sizlerle istişare halinde olacağız ve bu
görüşmelerimiz de sıklaşacaktır” diyerek duygularını dile getirdi. Oran’dan gelen heyette ev
sahipliğinden ötürü Başkan Cabbar’a teşekkürlerini ilettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10085.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Osmanlı Ocakları’ndan Develi Halk Eğitim
Müdürü’ne Ziyaret
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak Başkan Yardımcısı Bayram
Sabah, basın yayın sorumlusu ve danışman Mahmut Kılınç, gençlik kolları başkanı Mehmet
Bozbeşparmak, gençlik kolları başkan yardımcısı Nail İnce,...
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Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak Başkan Yardımcısı Bayram
Sabah, basın yayın sorumlusu ve danışman Mahmut Kılınç, gençlik kolları başkanı Mehmet
Bozbeşparmak, gençlik kolları başkan yardımcısı Nail İnce, Develi Halk Eğitim Müdürü
Hüseyin Gündüz’ü makamında ziyaret etti.

İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak Osmanlı Ocakları hakkında kısa bilgi verdi. Develi Halk
Eğitim Müdürü Hüseyin Gündüz, "Osmanlı Ocakları Develi İlçe yönetimine bu nazik
ziyaretlerinden dolayı teşeekür ediyorum. Osmanlıca öz Türkçe’dir sadece yazılışı Arapça’ya
benzer Osmalıca kursları açılması yönünde üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.
İlçe Başkanı Mustafa Bozbeşparmak, "Osmanlı ahlakını ve mediniyetini Develi’de yaşatmak
istiyoruz. Bunun için ilk önce Osmanlıca kursları açarak Develi halkına Halk Eğitim
Müdürlüğü aracılığı ile Osmanlıcayı öğretmek istiyoruz. Halk Eğitim Müdürümüzede bize
verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Cumartesi günü Yukarı Develi’de
Osmanlı Ocakları ilçe yönetimi ve gençlik kolları olarak Sivasi hatun camiinde sabah
namazını kıldıktan sonra Dev Ali Türbesi’ni ziyaret edeceğiz. Daha sonra çorba ikramımız
olacak bütün halkımızı bu etkinliğe davet ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10086.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Pınarbaşı’da Şüpheli Ölüm
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi su kanalında ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre
Pınarbaşı ilçesine bağlı Yahyabey Mahallesi’nde N.B.’nin mahalle girişinde bulunan su
kanalında ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Yapılan...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir kişi su kanalında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Yahyabey Mahallesi’nde N.B.’nin mahalle
girişinde bulunan su kanalında ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde
N.B.’nin suda boğulduğu belirlenirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonrasında
belirleneceği bildirildi.
Yetkililer, N.B.’nin cesedinin Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına
gönderildiğini ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10087.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

’güvenli Gelecek’ Çocuklarının Buz Pateni
Keyfi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün projesi olan, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 200 öğrenci,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pistinde...
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün projesi olan, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 200 öğrenci,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pistinde eğlendi.
Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yanı sıra emniyet mensupları da hazır bulundu.
Öğrenciler Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Buz Pisti’nde, pateni yapmanın
keyfini çıkardılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10088.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanı
Adıgüzel’den Hacılar Belediye Başkanı Ekici’ye
Ziyaret
Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Hacılar Belediye Başkanı Doğan
Ekici’yi makamında ziyaret etti.Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’ye yapılan ziyarete,
Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel,...
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Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, Hacılar Belediye Başkanı Doğan
Ekici’yi makamında ziyaret etti.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’ye yapılan ziyarete, Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube
Başkanı Mehmet Adıgüzel, Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mehmet

Osman Başoğlu, Yeşilay Cemiyeti Kayseri ŞUbe Sekreteri Osman Özenç katıldı. Ziyarette
konuşan Yeşilay Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, "Başkanım bugün size
hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için geldik. Yaptıklarımız ve yapacağımız projeler
hakkında size de bilgi verelim istedik. Sizin de Yeşilay adına bizlere vereceğiniz destekten
eminiz. Yeşilay Kayseri Şubesi olarak 2 senedir Kayseri’de hizmet ediyoruz. Biz Yeşilay
olarak sigara, alkol, İnternet bağımlılığına savaş açmış durumdayız. 94 yıldır Türkiye’de
hizmet veren bir derneğiz. Sizin de doktor olmanız nedeniyle bu konulara önem verdiğinizi
biliyoruz. Bu konuda sizlerle beraber çalışmak istiyoruz" diye konuştu.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ise, "Hacılar ilçemizde sigara denetimi ekibine bir
zabıta ile katılıyoruz. Denetim sırasında sigara kurallarına aykırı durum tespit edilirse tutanak
tutup Kaymakamlığa gönderiyoruz. Biz göreve seçileli 8 ay oldu. Şimdiye kadar 1 kez ihbar
alındı. İlçede sigara yasağını ihlal eden herhangi bir kurumsal alanımız yok. Kurallara
uyuluyor" diye konuştu.
Ekici ayrıca, "Biliyorsunuz 8-10 milyar dolarımız bu sigaraya gidiyor. Ekonomimizde büyük
bir kayıp. Bende bir sağlıkçı olarak iyi bir Yeşilaycıyım. Tabi araştırmalarda 15 yaş üstü
erkeklerin yüzde 62’si sigara içiyor. Kadınların yüzde 25’i sigara içiyor. Türkiye’de sigara
içme oranı çok yüksek. İnşallah bunu sizlerle el birliği yaparak en aza indirme yoluna
gidelim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10089.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

“Kayseri’ye Hayran Kaldım“
Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol alan Ünlü Oyuncu Ferdi Akarnur, Kayseri ve Kayserililerle
ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Büyükşehir Belediyesini ve Kayserilileri sanata verdikleri
destekten dolayı teşekkür eden Akarnur, Türkiye’de bu...
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Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol alan Ünlü Oyuncu Ferdi Akarnur, Kayseri ve Kayserililerle
ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Büyükşehir Belediyesini ve Kayserilileri sanata verdikleri
destekten dolayı teşekkür eden Akarnur, Türkiye’de bu anlamda böyle bir kentin olmadığını
söyledi ve Kayseri’ye hayran kaldığını belirtti.
Ünlü Oyuncu Ferdi Akarnur, Kayseri’ye her geldiğinde şehri daha değişik bulduğunu belirtti.
İki yıl önce Kayseri’ye geldiğini ve geçen iki yılda dahi değişiklikler fark ettiğini dile getiren
Akarnur, "Maşallah belediye çok iyi çalışıyor" dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin onuncusunu düzenleyeceği Uluslararası Liselerarası Tiyatro
Festivaline de değinen Ferdi Akarnur, "Bu festival müthiş bir olay. Katılım müthiş, rakamlar
müthiş, izleyici müthiş. Bir de bunu uluslararası yapıyorsunuz. Bu da çok güzel. Buradaki
çocuklarda öyle bir potansiyel gördüm ki müthiş bir altyapı oluşmuş. Demekki buradaki
çalışmalar semeresini vermeye başlıyor" diye konuştu.

Kayserilileri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesini sanata verdiği değerden dolayı kutladığını
ifade eden Ferdi Akarnur, "Kayseri halkına hayran kaldım. Her ay pek çok etkinlik
yapıyorsunuz ve salonlar tıklım tıklım doluyor. Türkiye’nin birçok kentinde böyle bir şey
yok. Demek ki burada bir potansiyel var ve Kayseri Belediyesi bu potansiyeli işler hale
gelmiş" dedi.
KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR
Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri devam
ediyor. Hafta sonu büyükler ve küçükler için iki ayrı oyun sahnelenecek. Tiyatroseverler 13
Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Şehir Tiyatrosu’nda "Omuzumdaki Melek" adlı oyunu
izleyebilecek. Çocuklar için ise 14 Aralık Pazar günü saat 13.00’te yine Şehir Tiyatrosu’nda
"Balıklar Firarda" adlı oyun sahnelenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10090.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Bizim Kampüs'de Bu Hafta
İLİM YAYMA CEMİYETİ KAYSERİ ŞUBESİ BAYANLAR KOMİSYONU’nun
düzenlediği ADANMIŞ GENÇLİK ve ŞEHİD FURKAN DOĞAN programı için organize
edilen mektup yarışmasında birinci seçilen arkadaşımız MUHAMMED FATİH ŞAHİN’in
mektubu:
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Sevgili Furkan Abi,
Ben senin şuanda şehadet mertebesine ulaştığım yaştayım. 18 yaşındayım. Daha hayatın
zorluklarını yeni yeni görmeye başladım. Kayseri’yi kazanıp, Kayseri’ye gelmeden önce seni
sadece Mavi Marmara’nın en genç şehidi olarak tanımıştım. Güzel bir insan olduğunu ve
şehitlik makamını hakkettiğini biliyordum. Ama Kayseri’yi kazanınca ve senin isminin
taşıyan bir yurtta kalmaya başlayınca seni gerçekten tanımaya başladım. Özellikle Sayın Oğuz
Memiş Abi’nin seninle ilgili anlattıklarını dinleyince seni daha çok araştırmaya başladım. Ve
özelliklede Mavi Marmara gemisinde şehadet mertebesine az bir süre kala yazdığın “Şehadet
şerbetine son saatler. Var mı daha güzel şey? Varsa o da sadece annemdir ama ondan bende
emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi annem mi? Salon boşaldı, şu ana kadar
olmayan ciddiyet bir anda herkesi kapladı.” sözlerin gerçekten beni çok etkiledi.
Abi sen ne güzel bir insansın. Doktorluğu istemenin sebebinin Afrika’da gözlerinden rahatsız
olan insanları tedavi etmek için olduğunu duyunca beni bir kez daha etkiledin. Hayatın
boyunca insanlığa ve İslam’a hayırlı bir evlat olarak yaşaman, düşüncelerin, Mavi Marmara
gemisine binmek için gösterdiğin çaba, şuurlu bir Müslüman olmak için mütemadiyen okuyan
ve okuduklarını çevresiyle paylaşıp “Emri bil maruf, neyhi anil münker” vazifesini yerine
getiren, yaz tatilini oyun eğlencelerinden uzak duran, okul arkadaşlarını Gazze’ye yardım için

örgütleyip infak kültürünü yaşatan, Yusuf güzelliğine meftun kızların ilgisinden kaçarak
nefsini terbiye eden pırıl pırıl bir genç olman gerçekten şehitlik mertebesini hak eden biri
olduğunu gösteriyor.
Seni tanıdıktan sonra gerçekten seninle tanışmak, oturup hasbihal etmek isterdim, ama nasip
değilmiş. İnşaallah cennette Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘in Livaül Hamd sancağı altında
buluşuruz. Bide abi geçen gün seni babandan dinledim ve bir kez daha etkilendim. Seni
babandan dinlemek ayrı bir güzel oluyor,Furkan Abi....
Aklıma gelmişken son olarak şunu söylemek isterim...Senin ismini taşıyan bir yurtta
kalmaktan gerçekten çok mutluyum. Senin ismini taşıyan bir çatının altından olmak gerçekten
bana huzur veriyor. İnşaallah cennette görüşmek üzere hoşçakal, Furkan Abi...
KARİKATÜRE İTAFEN
Bu yürüyüş
Kutlu bir yürüyüştür.
Mescid-i Aksa’ya yönelişimizdir.
Bu dava uğruna adımlarımızı
Fikirlerimizi, inançlarımızı
Birleştirdiğimiz HAKK’tır.
Bu yürüyüş
Ecdadımızdan bu yana
Yolu kesilen , taşlanan,
Dikenleştirilenen halkımızın
Kutlu yola yönelişidir.
Bu yürüyüş
Kudüs yüreğimizden
HAKK’a açılan bir damardır.
Gögüsümüzdeki sürgününü geri çağıran
Kutlu bir sevdanın adıdır.
Bu adımlar
Hak ile batılı ayırmak için
Birleşip yürüyen bir aşktır.
Allah’ın izniyle
Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a
Doğru saf tutan genç adımlardır.
Bu adımlar ki
Saf saf Rabbine yürüyen
şehadetin adımlarıdır.
Ebedi buluşmada
Yeri ve gögü sarsacak inanmışlıktır.
YUSUF BİLEN bilen.yusuf095@gmail.com
******
Ramazan Kayan'dan GençlereTutarlıMüslüman Formülü:4G

GeçenhaftaKayseri'yegelip bizimle muhabbet eden hocamızdan bahsedip onun 4G formülünü
anladığım kadarıyla aktarmak istiyorum. Ramazan Kayan kadimbirgelenektenbeslenip,
aynızamandaonuşekillendiripmüslümancadüşünmeüzerine bize yol gösteren önder
şahsiyetlerden. Yazdığı kitaplar, verdiği konferanslarla beraber mücadele hayatıyla da
örnektir bize.
Üniversite bir eğitim sistemine sahiptir. Hikmetsiz bir eğitim.. Hikmetsiz çıkılan yolda
geleceğimizi düzgün şekillendirmek, zihnimizi temiz tutmak düşünülemez. Bu sisteme karşı
buna aşkın düşünmemiz gerek. "Sadece okul bitirmiyoruz, Adem oluyoruz."
Hocamızın deyimiyle geçmişten aldığımız emaneti en iyi şekilde taşıyıp sonraki nesillere
daha iyi bırakmalıyız. Emanet nedir, nasıl iyi taşınır, önceki ve sonraki nesillere bağlantı nasıl
kurulur? Bunu hayatın en değerli zamanlarından birinde, üniversitede öğreniyoruz.
Sorulara karşı cevaplar, işte çok kapsamlı 4Gformülü:
1. GÜVENİLİRLİK
Biliyoruz ki İslam'ın yayılmasında en önemli referans emin olmaktı. Peygamberimiz emin
biriydi, müşrikler "onun fikrinde değilim ama emanetimi ona bırakıyorum" diyorlardı hal
diliyle.
Fakat şu an toplumun da en büyük eksikliklerinden birisi güven sorunudur. Çocuk arkadaşına,
baba çocuğuna, hanımı eşine güvenmiyor, güvenemiyor. Toplum olarak kendi aramızda
iyiliği yaymak istiyorsak birbirimize güven duymayı öğrenmemiz gerekiyor.
Tüm bunlar da Rabb'imize iman ile, yani ona güvenmekle başlar.
2. GÖNÜLLÜLÜK
Lâdiyerekbaşlayalımki gönüllülük keyfilik, canım isterse olur demek değildir. Hatır
baskısından da değil, gönüllülük ben tüm hücrelerimle bunu yapmaya varım demektir.
Uhud da 3 defa sorulan "bu kılıcın hakkını kim verecek?" sorusuna ben!deyipEbûDüccanegibi
olmak gerek. Üniversitenin hakkını kim verecek diye sorulunca cevap olarak yaptığımız
amelleri gösterebilmeliyiz.
3. GÜÇLÜ OLABİLMEK
Güç bir müslüman için önemlidir. Hz. Lût(a.s.) birçok zorluk yaşıyor. Karşılaştığı
zorluklardan sonra bir isteği oluyor. HûdSuresi 80. Ayette belirtildiği üzere "Keşke size karşı
(koyacak) bir gücüm olsaydı, ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim dedi."
Tıpkı bu istek gibi bizim de İslam Dünyası olarak ayağa kalkmak gereken cevapları tüm
dünyaya bağırarak söylemek için güce ihtiyacımız var.
Fakat müslüman eline geçen imkan ile güç zehirlenmesi yaşamayacak. Kalemi kılıcın emrine
vermeyecek, bilakis kılıcı düzeltecek olan kalemdir.
4.GAYRETLİLİK
Diğer 3 madde ile karşılaştırarak düşünelim... Güvenilen, gönüllü ve güçlü biri var... Fakat bu
potansiyeli harekete geçirmek için gayretli olmak gerekir.
Şu an Türkiye'de bir aksiyon eksikliği var. Mehdi beklemeyin, kurtarıcı sizsiniz. Öyle gayretli
olmalıyız ki bizi yangından "can" kaçırıyor sansınlar.
RamazanKayanhocamızuzun süre hapiste yattı. Gittiği ortamlara rengini veren değerli insan
haksız bir şekilde kaldığı burayı bile betimlerken hayatımın en verimli günleriydi diyor.
Buraya girmesinin sözde sebebi irticai faaliyetlere önderlik yapmak olan biri, Elhamdülillah
ki bundan yıllar sonra hapishaneye İslamı anlatmak için gidiyor. İşte Sabır ve Zafer!
Allah bize bildiklerimizle amel edecek gayreti versin.
Vesselâm...
BİLAL TUNÇTÜRK bilaltuncturk@hotmail.com
***

TARİK
Yine mahzun bir halde seyrederim ben beni
Ebedi firar için zorlar çünkü can teni
Hayat sokağımdaki yasın sebebi belli
Her tahtası dert kokan ben konağının hali
Gireni hiç susmayan bir fısıltı karşılar
Onu dinlersen eğer, doğru olur yanlışlar
Karşıdaki odadan bir yol uzanır Hakk'a
Bırakmaz depreneyim geçmiş denilen pranga
Üst kattaysa sokağı izleyen bir sultan var
Onu unuttuğum an küser bana cumbalar
Bahçedeki her güle mukadderattır solmak
Zira vav çizmek kadar zor elif gibi olmak
Çatıdaki karga her şeyi altında bilir
O kapkara tüylerin sebebidir bu fikir
Halbuki dimdik duranlar arşın sahibidir
Hazana başkaldıran yiğit bir çam gibidir
İstikrar dik yamaçlar çizer uşşak misali
Bulamazmış kendine uşak olan visali
Ey rahmet kasırgası! Bu diyarlara es ki
Fikir konağım uçup gitsin zira çok eski
Muhammed Furkan Alat

m.furkanalat@gmail.com

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10091.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Esder Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık:
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, Meclise sunulan AVM
düzenlemesiyle ilgili gelişmeleri esnafa nefes aldıracak bir adım olarak değerlendirdi.Başkan
Kemal Erçalık yaptığı açıklamada “AVM’lerin pazar günü...
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, Meclise sunulan AVM
düzenlemesiyle ilgili gelişmeleri esnafa nefes aldıracak bir adım olarak değerlendirdi.
Başkan Kemal Erçalık yaptığı açıklamada “AVM’lerin pazar günü ve resmi tatil günlerinde
tamamen, diğer günler ise saat 20.30’dan itibaren müşteri trafiğine kapanmasının öngörülmesi
esnafa nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir. Son 10 yılda sayıları 3 milyondan 1.5 milyona
kadar inen esnaf ve sanatkarımızın ayakta kalması için umut olacaktır. Tasarının bir an önce
yasalaşması esnafımızı sevindirecektir” dedi.
Ekonomik ve sosyal barışın teminatı olan esnafımız için önemli bir adım
Erçalık, AVM’lerin 67 iş kolunda faaliyet gösteren esnafımızı olumsuz etkilediğini söyledi.
Çelikus tasarının bu haliyle yasalaşmasının başta bakkallar olmak üzere tüm esnaf için
bayram havası yaratacağını dile getirdi. Böyle bir kanunun çıkması için yıllardır
beklediklerini belirten Çelikus sözlerine şu şekilde devam etti:
"AVM’ler zaman kavramının olmadığı, gün ışığının görülmediği daha doğrusu vaktin nasıl
geçtiğini anlamaya imkan vermeden insanları kendine bağlıyor. Müzik, renk, koku yoluyla
insanda tüketim isteği oluşturup israf ekonomisi oluşturuyor. Bu şekilde çıkacak kanun hem
bu olumsuz durumları engeller hem de esnafın en büyük sıkıntısını ortadan kaldırır. Alışveriş
eşittir tatil anlayışı ortadan kalkar, insanlarımız sosyalleşir. Gençler haftasonlarını AVM’lerde
geçirir oldu. Komşu ve akraba ziyaretleri unutulur oldu. AVM’ler toplumumuza hem
ekonomik hem de sosyal yönden zarar vermiştir. En azından bu düzenleme başlangıç,
ekonomik ve sosyal barışın teminatı olan esnaf için atılmış önemli bir atılım olur. Öte yandan
haksız rekabetin ortadan kalkması için bu taslak kanunlaşmalı ve uygulamaya konmalı."
Esnaf Alım Gücünü Kullanacak AVM İle Rekabet Edecek
Erçalık, “AVM’lerle ilgili daha önceki beyanatlarımız da çok kez dile getirmiştik, esnaf ve
sanatkarımız haksız rekabete maruz kalıyor. Bu sıkıntılar ile esnafımız adil olmayan ticari
uygulamalar yaşıyor. Düzenlemenin rekabetin önünü açacağını ve de tüketiciye ucuz ve
kaliteli hizmet verme imkanı tanınacaktır. Böylelikle esnaf ve sanatkarımız Ahilik geleneğine
göre piyasaya yeniden dahil olacaktır” dedi.
Erçalık, “Esnafımız AVM’lerdeki büyük perakendeciler gibi düşük fiyat, kampanyalı ürün
talebinde bulunabilecek. Böylece vatandaş bebek bezi, şampuan, deterjan kampanyalarını
sadece AVM içi marketlerde değil; sokak arasındaki küçük bakkalında da bulabilecek.
Böylelikle hem bakkal kazanacak hem vatandaş. Sonuç olarak bu çalışma şeffaf, izlenebilir
bir altyapı ile ileri düzeyde fayda getirebilir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10092.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastaları
’mevlana’yı Andı
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından 2-9 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla
etkinlik düzenlendi. Görme engelli çocukların yaptığı semazen gösterisi büyük alkış
topladı.Geriatri Tıp Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen...
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Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından 2-9 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla
etkinlik düzenlendi. Görme engelli çocukların yaptığı semazen gösterisi büyük alkış topladı.
Geriatri Tıp Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail
Kılıç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Özcan, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler
Müdürü Ömer Yıldız, hastalar ve hasta yakınları katıldı. Etkinlikte, TRSM’de tedavi gören
hastalar ilahiler söyleyerek, Mevlana’yı andı. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren
TRSM Sorumlusu Uzman Dr. Canan Gül Kılıç, "Bugün Mevlana haftası sebebiyle Toplum
Ruh Sağlığı Merkezi kursiyerleri, çalışanları ve Kayseri Emel Tarhan Görme Engelliler Okulu
öğrencileriyle birlikte bir çalışma planladık. Çalışmamızın amacı, biz iki farklı engelli gruba
hitap ediyoruz. Emel Tarhan Görme Engelliler Okulu da bir gruba hitap ediyor. Toplum Ruh
Sağlığı Merkezi de bir başka gruba hitap ediyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni
tanılı hastaların tedavi ve rehabilitasyonuyla ilgileniyoruz. Hastalarımızın bir kısmı oldukça
iyi. Bunun için de çalışıp hayatlarına devam ediyorlar. Bir kısmı özellikle hastalığın erken
yaşlarda başlaması sebebiyle daha sonra toparlasalar bile toplumun içine çok fazla
giremiyorlar. Toplumdaki damgalanma sorununu çok fazla yaşıyoruz. Psikiyatri hastalarına
hitap eden bir doktor olarak bende bunu çok fazla yaşayan bir insanım. Çünkü insanlar
psikiyatrik hastalıkları çok iyi bilmiyorlar. Bilmedikleri için ön yargılı bir şekilde hareket
ediyorlar. Halbuki hastaların büyük bir kısmı toplumda çalışabilir, hayatına devam edebilir,
evlenebilir. Herkes gibi bir birey olarak yaşayabilir. Ney öğretmenimizle birlikte
kursiyerlerimizden oluşan bir koromuz vardı. Beraber bazı mesnevi şarkılar söylediler. Onun
dışında saz çalan bir kursiyerimiz vardı. Müzik öğretmenimizle beraber saz çaldı. Bazı
kursiyerlerimiz şiirler okudular. Bu etkinliklerin kursiyerlere faydası oluyor çünkü ilaçlarla
belli bir yere kadar tedavi edilebiliyor" dedi.
Düzenlenen etkinlik, Emel Tarhan Görme Engelliler Okulu 5’inci sınıf öğrencilerinin
semazen gösterisi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10093.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayserili Gazete Patronundan Sansür İddiası
Kayseri Deniz Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi Azim Deniz, mahkeme tarafından yaptıkları
bir habere ’sansür’ uygulandığınıileri sürdü.Kayseri’de yerel yayın yapan Deniz Postası
Gazetesi geçtiğimiz günlerde özel bir sağlık kuruluşu...
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Kayseri Deniz Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi Azim Deniz, mahkeme tarafından yaptıkları
bir habere ’sansür’ uygulandığınıileri sürdü.Kayseri’de yerel yayın yapan Deniz Postası
Gazetesi geçtiğimiz günlerde özel bir sağlık kuruluşu hakkında ’şok dosyaları açıyoruz’
başlıklı haber yayınladı. Yayınlanan haberin ardından sağlık kuruluşunun gazeteyi
mahkemeye şikayet ederek yayının durdurulmasını istediğini anlatan Azim Deniz, "6. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti gazeteye ’yayınlanacak olan yazıdan
bir suretin ivedi olarak mahkememize gönderilmesini rica ederiz’ yazısı gönderdi. 1876
yılında yayınlanan Sansür Kararnamesi ile her türlü matbuat ve gazetelerin yayınlanmadan
önce prova baskıları sansür memurları tarafından kontrol ediliyor ve uygun görülürse
yayınlanıyordu. 1908 yılı Abdulhamit zamanında 2’inci Meşrutiyetin ilan edildiği günün
gecesinde gazete provalarını görmek için gelen sansür memurlarını İkdam Gazetesi’nin sahibi
Ahmet Cevdet ile Sabah Gazetesi’nin sahibi Mihran efendi, gazetelerinin prova baskılarını
vermeyerek geri çevirmiş ve ’Gazeteler hürdür, sansür yasaktır’ demişlerdi. İşte 24 Temmuz
1908’den beri sansürün kaldırılışı Basın Bayramı olarak olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin
yeni Türkiye modelinde basın özgürlüğü iktidarları mutlu etmeyle eş değer hale gelmiştir"
dedi.Olayı anlatan Azim Deniz, "Özel bir sağlık kuruluşunda yaşanan skandal olayları
Kayseri Deniz Postası Gazetemizde yayınlayacağımızı 19 Kasım Çarşamba günü duyurusunu
yaptık. Özel sağlık kuruluşu yetkilileri aracıları kullanarak yayını durdurmak isteselerde,
amaçlarına ulaşamadılar. Sadece duyurusu yapılan yayınlanmamış haberler için nasıl
olduğunu anlayamadığımız bir şekilde 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden ihtiyati tedbir kararı
aldırmaya başladılar. Gazetemizin avukatları vasıtası ile yayınlanmamış haberler için yayın
durdurma kararının kaldırılmasını 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ivedi şekilde itiraz
dilekçemiz ile talep ettik. Mahkemeden ’Mahkememizce yapmış olduğumuz itirazın yeniden
değerlendirilmesi için gazetenizde yayınlanacak haber metninin bir nüshasını ivedi olarak
mahkememize gönderiniz’ cevabı geldi. 1908 yılından beri Türkiye’de ilk kez bir gazetenin
yapacağı haberi, kendini sansür memuru yerine koyan hakim C.T.S., haber yayınlanmadan
önce görüp onay vermek istiyor" ifadelerini kullandı.Gazeteci Deniz ayrıca, mahkeme
heyetinin istediği yazıyı göndermeyeceklerini belirterek, "1908 yılında gazete provalarını
sansür memurlarına teslim etmeyen Ahmet Cevdet ve Mihran efendiler gibi Deniz Postası
Gazetesi çalışanları olarak yapacağımız haberler önceden mahkeme hakimi C.T.S.’ye vermeyi
reddediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10094.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kışın Kilo Vermek Daha Zor
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, kış aylarında kilo vermek
isteyenlerin, akşam yemeği ve uyku saatlerini doğru ayarlaması gerektiğini söyledi.Kayseri
Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, kış aylarında kilo vermenin...

11 Aralık 2014 Perşembe 15:41

Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, kış aylarında kilo vermek
isteyenlerin, akşam yemeği ve uyku saatlerini doğru ayarlaması gerektiğini söyledi.
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, kış aylarında kilo vermenin yaza
göre daha zor olduğunu ifade etti. Bu aylarda kilo almamak için akşam yemekleri ve uyku
saatlerinin doğru ayarlanması gerektiğini belirten Diyetisyen Duygu Deniz, “Vücut, kışın
kendini soğuktan korumak için yağlanma mekanizmasını harekete geçiriyor, o nedenle kilo
vermeye karşı direniyor. Yaz aylarına göre eve daha erken girdiğimiz için metabolizmamız da
daha çok yavaşlıyor. Bu nedenle kilo vermek isteyenler bu zamanlarda daha dikkatli
olmalıdır” dedi.
"AKŞAM YEMEĞİNİ 19.00’DA YEMEK İDEAL"
Akşam yemeğinin yatmadan 5 saat önce yenilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Duygu
Deniz, “Kış aylarında geceler uzadığı için zayıflamak isteyen bir kişi 19.00 saatlerinde yemek
yerse ve sonra da hiçbir şey atıştırmadan yatağa girerse başarılı olur. Ama diğer türlü 17.00
saatlerinde yemek yiyip, daha sonra da yatana kadar bir şeyler atıştırmak dengesiz
beslenmeye ve kilo artışına neden oluyor. Bu saatlerde en büyük yapılan hatalar, çay ve
yanında bir şeyler atıştırmaktır. Saat 19.00 sularında yemek yiyip, sonrasında atıştırmamak ve
atıştırmalıkları ikindi saatlerine çekmek daha mantıklıdır. İkindi saatlerinde ara öğün
alınmama durumunda da akşam yemeğine daha çok yüklenileceği için en güzeli bu saatlerde
akşam yemeği yenmesi olacaktır” diye konuştu.
"KİLO VERMEK İÇİN KALİTELİ UYKU ŞART"
Zayıflamada kaliteli uykunun da önemli olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Duygu Deniz,
23.00 ve 05.00 saatleri arasındaki deliksiz uykunun kilo vermeye yardımcı olacağını dile
getirdi. Gündüz saatlerindeki uykunun da kilo aldıracağını söyleyen Diyetisyen Duygu Deniz,
“Araştırmalara göre kalitesiz uyuyan kişilerde insülin dengesizliği ortaya çıktığı için
uyandıklarında tatlı krizine giriyor ve kilo vermekte zorlanıyorlar. Öğle saatlerine doğru
uyanmak da kilo aldırıyor. Bu nedenle kilo vermek isteyenler, 23.00 ve 05.00 saatleri arasında
kaliteli uyku uyumalıdır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10095.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Dahiliye Uzmanı Dr. Zeliha Göktaş:
Kayseri Dünyam Hastanesi Dahiliye Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeliha Göktaş, "Hipotiroidi
kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır" dedi.Dahiliye Uzmanı Dr. Zeliha Göktaş, "Tiroid
fonksiyonlarında azalma demektir. Hipotirodi en sık rastlanılan...
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Kayseri Dünyam Hastanesi Dahiliye Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeliha Göktaş, "Hipotiroidi
kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır" dedi.
Dahiliye Uzmanı Dr. Zeliha Göktaş, "Tiroid fonksiyonlarında azalma demektir. Hipotirodi en
sık rastlanılan tiroit hastalığıdır. Tiroid hormonları birçok hücresel işlev ve bir çok hücresel
süreç üzerinde etkilidir. Kadınlarda daha sık görülür, yaşla birlikte görülme sıklığı artar ve
ailesel geçişi vardır" diye konuştu.
Hipotiroidinin nedeni hakkında bilgi veren Göktaş, " Erişkinlerde hipotiroidinin en sık sebebi
Hashimoto tiroitidir. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi tiroit bezinin yapısını bozarak yeterli
hormon üretmesini engeller.yani otoimmün olay sonrası gelişen bir hastaklıktır. Pernisyöz
anemi ,romatoid artrit,addison hastalığı ve tip 1 diyabet ile birliktelik olabilir.
Hipotiroidi ayrıca esas olarak başka tiroit hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntemler
olan radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi sonucunda gelişebilir.
Hipotiroidi tiroit bezinin gelişmemesine bağlı olarak doğuştan itibarende görülebilir" dedi.
Göktaş, hipotiroidi ile ilgili olarak şu uyarılarda bulundu:
"Erişkinlerde, hipotirodiye bağlı mental ve fiziksel performansta azalma meydana gelir.
Ayrıca kolestrol ve trigliserid yüksekliğine neden olarak kalp hastalığına yol açabilir. Ciddi
tedavisiz hipotiroidiye bağlı hayatı tehdit eden bir durum olan miksödem koması gelişebilir.
Hipotiroidi tanısı özellikle gebelik döneminde bebeğin sağlığı açısından da önem taşır.
Bebeklere doğumda yapılan rutin testlerde hipotiroidisi olanlar anlaşılabilir. Tedavi
edilmezse, çocukta zihinsel yavaşlama-gerileme görülür veya çocuğun gelişimi normal olmaz.
Belirtileri Yorgunluk ,Cilt ve saçta kuruma , Zihinsel yavaşlama, Kabızlık, barsak
harekertlerinde yavaşlama ve emilim azalması , Hareketsizlik,bayanlarda adet düzensizliği,
depresyon, Üşüme hissi, Şişlikler (ödem),nadiren kramplar,kas katılığı ve vucütte uyuşmalar
neden olabilir.
Bu belirtiler hipotiroidiye özgü değildir. Hipotiroidisi olan birçok kişide bu belirtilerin hepsi
olmayabilir, şiddeti ise değişkendir. Basit bir kan testi hastalığın erken teşhisini
sağlamaktadır.
Hipotiroidi tanısı
Kan testleriyle tiroit-uyarıcı-hormon (TSH) ve tiroit hormonu (T4) düzeyleri ölçülebilir.
Kanda TSH düzeyinin yüksek olması hipotiroidiyi göstermektedir. Hipotiroidinin erken
evresinde veya hafif hipotiroidi durumunda T4 düzeyleri normalin altına inmeden önce TSH
düzeyleri yükselecektir. Bu iki kan testinden TSH daha önemlidir.Hipotiroidinin nedeni
Hashimoto tiroditi olduğu zaman kanda ayrıca tiroit bezine saldıran otoantikorlar da
ölçülebilir.
Hipotiroidi tedavisi

Hipotiroidi tiroit hormon ilacı verilerek tedavi edilir. Kullanılan ilaç levotiroksindir. Bu
madde tiroit bezinin doğal olarak ürettiği T4’ün sentetik olarak üretilmiş halidir. Tiroit
hormon replasmanının genel olarak ömür boyu yapılması gerekir. Eğer herhangi bir sebeple
ilacın değiştirilmesi gerekiyorsa, TSH için kan testi yapılması gerekmektedir.
Tiroit hormon ilaçlarının ihtiyaçtan fazla alınması, zaman içinde kemik kaybına, kalp
fonksiyonlarında bozulmaya ve kalp ritminde anormalliklere neden olabilir. Yetersiz dozlarda
şikayetlerinizin düzelmesini sağlamayabilir. Hamilelik ve bazı başka zamanlarda sık aralıklar
ile doz ayarlaması yapmak gerekir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10096.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Uzman Sosyolog Hamit Yüksel’in ’kümbet
Çevresinden Melikgazi Konutlarına’ Kitabı
Çıktı
Uzman Sosyolog Hamit Yüksel’in ’Kümbet Çevresinden Melikgazi Konutlarına’ isimli kitabı
çıktı.128 sayfalık kitabında kentsel dönüşümün kısa tarihini, Kümbet civarındaki kentsel
dönüşüm öncesini ve sonrasını anlatmaya çalışan...
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Uzman Sosyolog Hamit Yüksel’in ’Kümbet Çevresinden Melikgazi Konutlarına’ isimli kitabı
çıktı.
128 sayfalık kitabında kentsel dönüşümün kısa tarihini, Kümbet civarındaki kentsel dönüşüm
öncesini ve sonrasını anlatmaya çalışan Uzman Sosyolog Hamit Yüksel, Melikgazi
Belediyesi’nin kentsel dönüşüm anlayışını kaleme aldı. Dönüşümün ilk sonuçlarını da
anlatmaya çalışan Yüksel, Melikgazi Sosyal konutlarında üç yılda nelerin değiştiğini yazdı.
1964 Methiye doğumlu olan Hamit Yüksel, Lisansını 2007 yılında Selçuk Üniversitesi’nden,
yüksel lisansını 2011 yılında Erciyes Üniversitesi’nden aldı. Rus Dili ve Edebiyatı üzerine
doktora eğitimini sürdüren Hamit Yüksel, Türkiye’deki Çerkesler ve Kayseri’de kentsel
dönüşüme uğrayan Abdallar üzerine alan çalışmalarını bir dizi konferansta tebliğ olarak
sundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10097.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

SYDV Mütevelli Heyeti Seçimlerinde Kazanan
Hüseyin Ayaydın Ve Dilek Üstündağ Oldu
Kayserili muhtarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçimleri için
yarıştı. İl yatırım izleme ve koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde
toplam 8 aday yarıştı.250’ye yakın muhtarın oy...
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Kayserili muhtarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçimleri için
yarıştı. İl yatırım izleme ve koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde
toplam 8 aday yarıştı.
250’ye yakın muhtarın oy kullandığı seçimlerde Kayseri İl Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’nın 2015 yılı mütevelli heyetinde muhtarları temsil edecek üyeler Nurihas mahallesi
muhtarı Hüseyin Ayaydın ve Köşk mahalle Muhtarı Dilek Üstündağ oldu.
110 oy alarak birinci sıradan İl mütevelli heyetine girmeyi başaran Nurihas mahalle muhtarı
Hüseyin Ayaydın, "2014 yılı seçimlerinde ilk kez muhtarlık görevine seçildim. Muhtarlık
fedakarlık isteyen ve bir mahallenin temsilcisi olarak o mahallenin her türlü sorununun
halledilmesi yönünde kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaktan
geçmektedir. Sağolsun özellikle belediyelerimizde mahalle halkımızın refahı için her zaman
bizlerin yanında ve planlama çerçevesinde isteklerimiz yerine getiriliyor" dedi
Seçimlerde kazananların yine muhtarlar olduğunu belirten Ayaydın, "Son derece demokratik
bir seçim olmuş,muhtarlarımızın il bazında yoğun bir katılım göstermesi bu işe verilen
önemin bir parçasıdır. Muhtar arkadaşlarımın büyük teveccühü ile bu göreve seçilmemden
dolayı,destek olan muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette il bazında muhtarlarımızı
en iyi şekilde temsil ederek,muhtar arkadaşımız Dilek Üstündağ hanımefendi ile birlikte
onların sözcüsü olacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10098.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Mersin
İdmanyurdu’na Bileniyor
Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı
Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın teknik direktörü Uğur
Tütüneker, “Mersin İdmanyurdu ile çekişmeli bir karşılaşma...
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Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı
Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın teknik direktörü Uğur
Tütüneker, “Mersin İdmanyurdu ile çekişmeli bir karşılaşma olacak. Bizim için deplasman
veya içerisi fark etmiyor” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Sivas deplasmanından bir puanla dönen Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Suat Altın
İnşaat Kayseri Erciyesspor Tesisleri’nde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde
gerçekleşen antrenmanda, mavi-siyahlılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Takım
halinde yapılan ısınma koşusu ile başlayan antrenman, streching hareketleri ve istasyon
koşuları sonrası iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları ile devam etti. Ardından bir
grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi.
“PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR”
Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Teknik Direktör Uğur Tütüneker, Sivas
maçında iyi oynamadıkları halde bir puan aldıklarını ifade etti. Tütüneker, Mersin
İdmanyurdu maçının çekişmeli geçeceğini, takım için deplasman veya içerisinin fark
etmediğini söyledi. Tütüneker, ”Bu hafta kazanmaya oynamamız lazım. Puan almamız
gerekiyor. O yüzden tek tek bakıyoruz maçlara. Mersin’e gideceğiz. İyi bir konsantrasyon ve
düzeltilmiş bir takım oyunuyla daha iyi bir maç ortaya koyacağız. Çalışarak bazı şeyleri
bertaraf edersek, seviyemizi daha artırabilirsek, daha yukarılara çıkmak istiyoruz açıkçası.
Ligde tabiki güçlü takımlar olacak hepsine karşı oynamamız lazım. Öbür hafta Fenerbahçe
gelecek, ondan sonra Başakşehir gelecek. Kasımpaşa gelecek, buradan geçecek. Dolayısıyla
şu son dört maç kötü gözükse de biz bunu iyiye çevirebiliriz. Her maça ümitli çıkacağız.
İnşallah iyi skorlar elde etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
Takımdaki sakatlıklar hakkında da bilgi veren Tütüneker, Cem Can ve Manjeck’in
sakatlığının sürdüğünü söyleyerek, bir hafta sonra sakatların durumunu tekrar
değerlendireceklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10099.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Benzin ve Motorinde Yeni İndirim!
Akaryakıtta indirim furyası devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren hem benzin hem de
motorin ucuzlayacak.
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Petrol fiyatlarında ard arda yaşanan dip seviyeler benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak
yansımaya devam ediyor. Petrolün varil fiyatı dün 63 dolarlara kadar gerileyerek son 5 yılın
en düşük seviyesine indi. Bugün de 63 dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor. Petroldeki bu
düşüş, yurtiçinde akaryakıt ürünlerine yansımaya devam ediyor.
YENİ İNDİRİM MİKTARLARI

Bu çerçevede benzin ve motorine bir indirim daha yapıldı. Benzinin litresi 7 kuruş, motorinin
litresi 11 kuruş ucuzladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10100.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayserililerin Dizisi Yıktı Geçti
Yapımcılığını Tekden Filmin üstlendiği Diriliş Ertuğrul Gazi dizisi çok iyi başladı. İzleyici
rekorları kıran dizi sosyal medya da da bir numara oldu.
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TRT1′ de Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi Twitter’a
damga vurdu.
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan’ın rol
aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin ilk bölümü sosyal medyayı salladı. Twitter’da #Diriliş
hashtag’iyle 1 numara olan dizi akşamın en fazla konuşulan konusu oldu. Kayı Boyu’ndan
Ertuğrul Gazi’nin hayatı üzerinden Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan dizinin ilk bölümü büyük
ilgi gördü.
İşte Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları:
@PerenMut
#Diriliş güzel bir dizi olmuş. İyi bir senaryo, güzel müzikler ve güçlü bir prodüksiyon. Emeği
geçenlerin eline sağlık
@talhaerduhan42
Game of Thrones de neymiş? Bizim #Diriliş Ertuğrul umuz var
@edaguzelcik
#DirilisErtuğrul #Diriliş müzikleriyle görüntüleriyle super başladı.emeğinize saglık. yabancı
produksıyon segreder gibiyim
@MehmetCebiturk
Mükemmel olmuş dizi! Emeği geçenlerden Allah razı olsun #Diriliş @DirilisDizisi
@senanrgs
Ailecek kitlendik,izliyoruz.Mis gibi tarih Osmanlı kokuyor! #Diriliş #DirilişErtuğrul
@DirilisDizisi
@yetistiren2010
TRT Teşekkürler on numara dizi yapıyorsunuz bakalım kaç kişi bu diziden rahatsız olacak
ecdadini anlatan bu diziye karşı çıkacak #Diriliş
@YumoshMehtap
#Diriliş kalite kokuyor..tebrikler
@CUMHURARSLAN_52
#dirilis ben boyle bir dizi gormedim mükemmel insan izlerken nefes almiyo

@KaracanOkan
#Dirilis Türk ecdadına yakışır bir proje olmuş senaristlerin tüm yapım ekibinin ve
Oyuncuların ellerine sağlık …
@lifeisalongway
#Diriliş mükemmel bir dizi olmuş. Böyle güzel diziyi yapanın yüreğine sağlık
@senanrgs
Ailecek kitlendik,izliyoruz.Mis gibi tarih Osmanlı kokuyor! #Diriliş #DirilişErtuğrul
@DirilisDizisi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10101.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

AVM'ler için karar verildi
Gümrük Bakanı Nurettin Canikli, ''AVM'lerin pazar günü ve resmi tatil günlerinde
kapatılması gibi bir düşüncemiz yok. Bu uygulama ekonomiye zarar verebilir'' dedi.
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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili
Mehmet Ramazanoğlu imzasıyla, Meclis Başkanlığı’na perakende ticaret ve alışveriş
merkezleri konusunda iki ayrı yasa teklifi sunulmuştu.
Hükümet tarafından daha önce Meclis’e sunulan yasa tasarısıyla birleştirilmesi beklenen
teklifler arasında en dikkat çeken madde ise büyük mağazalara getirilmesi istenen ‘pazar günü
ve resmi tatillerde kapalı olma şartı’ oldu.
Yasa teklifinin gerekçesinde söz konusu maddelerin ‘küçük esnafın korunması’ amacıyla
sunulduğu belirtildi.
2013'te de Tüketicilerin Korunması için hazırlanan teklifte de konu gündeme gelmiş ancak
'küçük esnafın' talepleri karşılanmamıştı.
Esnafın istediği "AVM’lerin şehir dışına taşınması ve pazar günleri kapalı olması" gibi
düzenlemeler yasalaşmamıştı.
Son 5 yıldır zaman zaman gündeme gelen teklife başta Alışveriş Merkezi Yatırımcıları
Derneği olmak üzere ilgili kuruluş ve şirketler karşı çıkıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10102.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

193 ülkeden 135'i Filistin'i devlet olarak tanıdı
Fransa'da senato, Filistin'in devlet olarak tanınmasını hükümetten talep eden karar tasarısını
kabul etti. Genel kurulda bu sabah yapılan tartışmanın ardından düzenlenen oylamada, 153
‘’evet’’ 146 ‘’hayır’’ oyu çıktı.
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Görüşmelerde hükümet adına söz alan Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Harlem Desir,
tasarıya karşı çıkmadı ancak hükümetin Filistin’i tanıyacağı zaman konusunda bir takvim
vermekten kaçındı. Barış görüşmelerinin vakit geçirilmeden başlatılmasını istediklerini
belirten Desir, Fransa’nın barış içinde yaşayacak iki devletli çözümden yana olduğunu
söyledi.
Fransa’nın görüşmelerin belirli bir takvim çerçevesinde başlaması için iki tarafa da baskı
yaptığını belirten Desir, ülkesinin taraflara görüşmelerin başlaması için gerekli desteği
vermeye hazır olduğunu ifade etti.
BARIŞA KATKI SAĞLAYACAK
Senatodaki girişimin öncülerinden Sosyalist Didier Guillaume, genel kuruldaki konuşmada
tasarının kabulünün barış görüşmelerin tekrar başlamasına katkı sağlayacağını söyledi.
Ortadoğu’da giderek artan gerilime dikkati çeken Fransız senatör, ‘’tasarının kabulünün
Ortadoğu’da giderek artan fanatizme karşı bir mesaj niteliği taşıyacağını’’ ifade etti.
Senatör Esther Benbasse, oylama öncesi, üyesi olduğu Çevreci ve Yeşil Parti üyelerinin
tamamının ‘’barışa katkı sağlayacağı’’ için karar tasarısına destek vereceğini söyledi.
Tasarıya karşı çıkan ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) senatörü Roger
Karaoutchi, Filistin’i tanıma konusunda son kararı cumhurbaşkanının vereceğini belirterek, bu
konuda senato veya meclisin değil iktidarın gerekli sorumluluğu alması gerektiğini söyledi.
Grup olarak ‘’hayır’’ oyu vereceklerini söyleyen Fransız senatör, ’’Filistin’i tanımanın veya
tanımamanın olumlu veya olumsuz yönlerini hükümet temsilcileri gelip burada bize anlatsın’’
ifadesini kullandı.
AVRUPA'DA ARTIŞ
Tasarının oylaması öncesinde yapılan tartışmalarda ‘’evet’’ oyu kullanacağını
söyleyen senatörler, Filistin’in tanınmasının barış görüşmelerinin tekrar başlaması için İsrail
üzerinde baskı yapacağını savunurken, karşıt oy kullananlar, barış müzakerelerinin sonunda
Filistin’in
tanınmasının
daha
doğru
olacağı
görüşünü
dile
getirdi.
Senatonun bugün kabul ettiği karar tasarısı bağlayıcı olmamakla birlikte, hükümete baskı
yapılması
açısından
sembolik
bir
özelliği
bulunuyor.
Senatodan önce, Sosyalist milletvekillerinin aynı yönde getirdiği bir karar tasarısı geçen hafta
mecliste açık farkla kabul edilmişti. Meclis genel kurulundaki oylamada tasarı, 151'e karşı
339
"evet"
oyuyla
kabul
edilmişti.
Avrupa Parlamentosu (AP) da geçen ay Strasbourg'da yapılan oturumunda, Filistin'in devlet
olarak tanınmasına ilişkin tasarıyı görüşmüştü. Tasarının AP Genel Kurulu'nun bu
ayki oturumlarında oylanması
bekleniyor.
Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik girişimler son dönemde Avrupa ülkelerinde artış

gösterdi. İsveç'in ekim ayında Filistin'i bağımsız devlet olarak tanıma kararının yanı sıra
İrlanda ve İngiltere parlamentoları bu yönde bağlayıcılığı olmayan kararlar almıştı. İspanya'da
parlamento, hükümetin Filistin'in tanımasına yönelik tavsiye kararı alırken, Hollanda’da da
iktidar ortağı İşçi Partisi, Filistin'in tanınması konusunun mecliste tartışılmasını istemişti.
Bugüne kadar 193 ülkeden 135'i Filistin'i devlet olarak tanıdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10103.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayserisporlu Futbolcuların Şıklık Yarışı
Kayserispor’un oyuncuları, Adanaspor karşılaşması öncesinde bir araya geldiği yemekte
şıklık konusunda adeta birbirleri ile yarıştı.Kayserispor takımı, her maç öncesinde oludğu gibi
kendi evinde oynayacağı Adanaspor maçı öncesinde...
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Kayserispor’un oyuncuları, Adanaspor karşılaşması öncesinde bir araya geldiği yemekte
şıklık konusunda adeta birbirleri ile yarıştı.
Kayserispor takımı, her maç öncesinde oludğu gibi kendi evinde oynayacağı Adanaspor maçı
öncesinde verilen yemekte bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta lider Osmanlıspor’u deviren sarıkırmızılı takımın oyuncularının oldukça moralli oldukları gözlenirken, futbolcular şıklık
konusunda adeta birbirleri ile yarıştı.
Ayrıca Kayserispor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Adanaspor
maçının bilet fiyatları da şu şekilde açıklandı:
"Kayserisporumuz PTT 1. Lig’in 13. haftası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadyumu’nda Adanaspor’u ağırlayacak. 13.12.2014 Cumartesi günü Saat 16:00’ da
oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur.
Batı Alt Balkon: 5 TL
Batı Alt: 5 TL
Doğu Alt: 5 TL
Misafir : 5 TL"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10104.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Firar Eden İki Yabancı Aranıyor
Kayseri’de, Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’nden firar ettikleri belirlenen iki kişi
aranıyor.Edinilen bilgiye göre, Kyaseri’nin Hacılar ilçesinde bulunan Yabancılar Geri
Gönderme Merkezi’nde bulunan iki yabancının akşak saatlerinde firar...
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Kayseri’de, Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’nden firar ettikleri belirlenen iki kişi
aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Kyaseri’nin Hacılar ilçesinde bulunan Yabancılar Geri Gönderme
Merkezi’nde bulunan iki yabancının akşak saatlerinde firar ettikleri belirlendi. Firar eden biri
Rus, diğeri Tatar olan iki yabancının yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10105.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Doktor Karaoğlu Çiftinden Muhteşem Konser
Özel Memorial Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Sinan Karaoğlu, aynı
hastanede Dermatoloji Uzmanı olan eşi Dr. Sema Karaoğlu ile birlikte ‘Memleketim’ konulu
konser verdi.Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen...
12 Aralık 2014 Cuma 10:06
Özel Memorial Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Sinan Karaoğlu, aynı
hastanede Dermatoloji Uzmanı olan eşi Dr. Sema Karaoğlu ile birlikte ‘Memleketim’ konulu
konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konsere Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Özel Memorial Hastanesi yöneticileri ve çalışanları ile çok sayıda
vatandaş katıldı. Konser öncesi konuşan Özel Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Prof.Dr. Sinan Karaoğlu, “Müzik herhalde insanın içinden gelen bir şey, seviyoruz.
Küçük yaştan beri uğraşıyoruz. Eskiden sadece bağlama çalıyordum. Sonra merakım başka
enstrümanlara da yöneldi. Kemençe, kabak kemani, vurmalı çalgılar çalıyorum. Müzikle
uğraşmayı seviyoruz. Konserimiz ‘memleketim’ temalı bir konser. Yani yurdun her
köşesinden örnek vermeye çalışacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi vurgulamaya çalışacağız.
Halk Müziği halkı ifade ediyor. ‘Biz halkız’ diyeceğiz. Bunu ifade etmeye çalışacağız.
Toplam 24 parçamız olacak. İnşallah güzel bir konser olacak” diye konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu da, 30 yıldır Türk Halk Müziği ile uğraştığını
belirterek şunları söyledi: "Ben kendimi bildim bileli müziğin içerisindeyim. Annem, babam
ailem hep uğraşırlardı. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarım müzikle geçti. Sonra üniversite de
eşimle tanıştım. O yıllarda Türk Halk Müziği ağırlık kazandı. Türk Halk Müziğini hep çalıp
hem de söylüyordum. Eşim benden iyi çalınca ben bağlamayı bırakıp söylemeye başladım. 30
yıldır birlikte götürüyoruz. Küçük küçük konserlerimiz oldu. Burada da farklı arkadaş
gruplarıyla konserlerimiz oldu. Konser için seçtiğimiz türkülerde memleketin her köşesine
dokunmaya çalıştık. Bakalım nasıl olacak.”
‘Memleketim’ konulu konserde, doktor Sinan ve Sema Karaoğlu çifti çeşitli türküler
seslendirdi. Sinan Karaoğlu ayrıca bağlama ile kemençe çaldı. Vatandaşların yoğun katılım
gösterdiği konserde Karaoğlu çifti yurdun farklı yöresindeki eserleri seslendirdi. Konsere
gelenler Karaoğlu çiftini hayranlıkla izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10106.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Doğalgaz’da İndirim Müjdesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gazprom yetkilileriyle yaptıkları görüşmeyle
ilgili, “İndirim konusunda bir görüşme yaptık. Bunu nihayetlendiremedik. Amacımız
yılbaşından önce bunu tamamlamak olacak” dedi.
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“BU BİR SÜREÇTİR, DEVAM EDECEK”
Bakan Taner Yıldız, Rusya ile yapılan görüşmelerde fiyatlarla ilgili bir gelişme yaşanıp
yaşanmadığı yönünde sorulan soruya, “İndirim konusunda dün bir görüşme yaptık. Bunu
nihayetlendiremedik. Bu bir süreçtir, devam edecek. Amacımız yılbaşından önce bunu
tamamlamak. Hangi oranda, nasıl anlaşacağımızı bu süreç gösterecek. Boru Hatları ile Petrol
Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) çok net bir zararı var. 10 liraya alıp 9 liraya satıyoruz.
Bu zarar hem maliyetlerin düşüşü hem de indirim fiyatlarıyla karşılanmış olacak” şeklinde
konuştu.
“SON NOKTAYI KOYMUŞ DEĞİLİZ”
Bakan Yıldız, Vladimir Putin’in doğalgaz indirim tekliflerinin yüzde 6 olduğunu
açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
“Putin’in deklere ettiği yüzde 6’lık indirim üzerine bizim taleplerimizin olduğunu, karşı
teklifimizi verdiğimizi ve bunun karşılıklı değerlendirileceğini konuştuk. Dün itibariyle son
noktayı koymuş değiliz. Buna devam edeceğiz."
Bakan Yıldız, Güney Akım’la ilgili Trakya’da yapılması planlanan projeyle ilgili ise
“Türkiye’nin Trakya’daki konuyla alakalı netleştirilmiş bir ortaklık yapısı yok. Yunanistan
sınırında olsa da Türkiye topraklarında bulunacak bir tesisten bahsediyoruz. Büyük bir
projeden, büyük bir finansmandan bahsediyoruz. Bu gerçekleştirilecek bir konudur. Belki

2019-2020 yılına kadar bunun değerlendirmesi, çalışmalarının yapılması lazım. Biz bu işin
inceleme ve değerlendirme aşamasındayız” diye konuştu.
“NÜKLEER SANTRALİN TÜRKİYE TARAFINDAN YAPILMAMASININ HİÇ BİR
NEDENİ YOK”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer santralleri kurmaya başladıktan sonra
yerli üretimde artış yaşanacağını vurgulayarak, “Yerli tedarikin tüm teknolojilere uymak
kaydında yapılabilmesinin önünü açan bir konudur. Nükleer üst santrali kurmaya başladıktan
sonra yerli üreticimiz artacaktır. Bunu yüzde 30’lardan başlayıp toplam miktarın yüzde 60,
70’lere çıkarılacağı, her iki santralde de bu miktara ulaşacağımız kanaatindeyim. Üçüncü
nükleer santralin Güney Kore modelinde olduğu gibi Türkiye tarafından yapılmamasının
hiçbir sebebi yok, yapılabilir. Hazırlıklarımız geleceğimizle alakalı. 10-15 yıllık hazırlığı
bunun için yapacağız. Bu bir milli projedir. Sanayimizin lig atlamasıyla alakalı önemli bir yol
ayrımıdır, bunu mutlaka kazandırmamız lazım” dedi.
“O GAZIN TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA AKTARILACAĞINA
İNANIYORUZ"
Gelecek her teklife açık olduklarını kaydeden Bakan Yıldız, “Kazakistan’ın bize bir teklifi
varsa bunu değerlendiririz. Doğu Akdeniz gazının da içinde olmak kaydıyla o gazın Türkiye
üzerinden Avrupa’ya aktarılacağına inanıyoruz. Doğalgazın ucuzlama eylemi gösterdiği bir
dünyada siz enerji ve yüksek maliyetli projelerle beraber gaz arzında bulunamazsınız. Bize
gelen her teklifi değerlendiriyoruz. Kazakistan’dan doğalgaz veya petrol konusunda gelecek
tekliflere açığız. Türkiye’nin herhangi bir projeyi tercih etmesi diğerinden vazgeçtiği
anlamına gelmez. Onu da yapar, bunu da yapar. Böyle bir kabiliyeti var” ifadesini kullandı.
“HER ŞEY ŞEFFAF ŞEKİLDE MASAYA KOYULACAK”
İran’dan gelecek doğalgazın boru hattıyla ilgili bir çalışmanın olduğunu belirten Yıldız,
“Türkiye’den geçmek isterse bunun önünü transit ülke olarak açabileceğimizi söyledik. Biz
projenin ortağı değiliz, projeye para da harcamıyoruz. Yapmak isterlerse Avrupa’da
tüketiciler var, bunlar karşılıklı buluşabilirler. Problemin tarafı, parçası olan biz değiliz. Taraf
konusunda tedirgin olunmamasını tarafın ortağı olarak söylemek isterim. O projenin
yapılabilirliği üzerinde arkadaşlar çalışmaya başladılar. Her şey şeffaf şekilde masaya
koyulacak. Türkiye’nin buradan çıkarı nedir, Rusya’nın buradan çıkarı nedir, bölgenin çıkarı
nedir bunlar konuşulacak” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10107.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Hacılar'a Mobeseli Güvenlik
Hacılar'da huzur ve güvenin en iyi şekilde sağlanabilmesi amacıyla ilçe merkezi giriş
noktalarına Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası konulacak.
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İl genelinde suçlara karşı mücadeleye katkı sağlayan MOBESE sistemi önümüzdeki günlerde
Hacılar'da yapımına başlanacak.
Hacılar Belediyesi Keklik Tepesi Sosyal Tesislerinde konu ile alakalı bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, Hacılar
Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Şenol ve İl Emniyet Müdür
Yardımcıları katıldı.
İlk etapta ilçenin giriş noktalarına MOBESE sisteminin devreye sokulacağını söyleyen İl
Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, MOBESE ile ilçenin güvenliğinin daha da
sağlamlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'de yapımına en kısa zamanda başlanacak olan
MOBESE sisteminin alt yapısını Hacılarlı hayırsever işadamları tarafından karşılanacağını
belirterek, İl Emniyet Müdürü Kulular'a ve işadamlarına teşekkür etti.
Başkan Ekici kurulacak olan MOBESE sistemi ile Hacılar ilçesine giriş ve çıkışların çok daha
kontrollü olacağını ve 7 gün 24 saat gözetleneceğini sözlerine ekledi.
Yerleştirilecek olan kameraların, gece görüş ve plaka okuma özellikleri olan son teknoloji
kameralar olacağı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10108.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Ağırladı
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ni(NNYÜ)
ziyaret etti.
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Başkan Mustafa Çelik ziyaretinde NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat
Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney ve Genel Sekreter Erdal Koçer tarafından
karşılandı.
Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri ile kampüs alanında yapılan çalışmalar hakkında
görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat
Özhamurkar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burası memleketin bir eğitim
kurumu. Bugüne kadar olan ilginizden dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Göreve
başladığınız günden beri bir derdimiz olduğu zaman Kocasinan Belediyesi’ne kendi yerimiz
gibi gidiyoruz. Sağ olun sizde Üniversitemize ilgi alaka gösteriyorsunuz. İnşallah
memleketimizin çocukları burada aldığı eğitimle bir yerlere gelir, Allah’ta bizlere karşılığını
verir.”dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’te Özhamurkar’ın eğitim gönüllüsü olduğunu
hatırlatarak “Bu gün bölgemizdeki üniversitelerin kampus alanlarını dolaşalım, bir istekleri
talepleri varsa yerinde inceleyelim diye geldik. İnşallah şimdi birlikte dolaşırız kampus

alanını da. Biz üniversitelere önem veriyoruz. Özellikle bir kentin gelişmesi için önemli
ayaklardan biri endüstri ve sanayinin gelişmesi ama diğer tarafta da üniversitelerin gelişmesi.
Nitelikli adam sayısının, nitelikli insan sayısını yükselttiğimiz oranda şehir büyüyor. Onun
için elimizden ne geliyorsa bütçelerimiz, kanunlarımız imkanında biz üniversitelere destek
olmaya her zaman hazırız. Zaten Kerim hoca benim sınıf arkadaşım biliyorsunuz. Sizi uzun
yıllardır eğitim gönüllüsü olarak biliyoruz. Kendinizi vakfettiniz bu işe Nurettin Özgen abi
yine aynı şekilde. Sizler tabi gönüllü olarak masanın öbür tarafında uğraşacaksınız. Bizde bu
tarafta profesyonel olarak ekibimizle, size yardımcı olmaya çalışacağız, destek vermeye
gayret göstereceğiz” dedi.
Başkan Çelik’e üniversite hakkında bilgiler veren Rektör. Prof. Dr. Kerim Güney ise
konuşmasında “Sayın başkanım Üniversitemizde sizleri görmekten ve ağırlamaktan büyük bir
mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Her şeyden önce üniversitemizin kuruluş
aşamasından bu güne kadar Kocasinan Belediyesi olarak gerek bir önceki belediye
başkanımız Bekir Yıldız’a ve seçildikten sonrada sizlere teşekkür ederiz. Özellikle seçimden
sonra üniversitemize gerçekten çok büyük katkı ve destekleriniz olmuştur. İnşallah bu
desteklerinizin ve katkılarınızın bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Üniversitemiz
emin adımlarla planlı, projeli bir şekilde gelişmesine devam etmektedir. Şu anda yaklaşık 9
bölümde bin 350 öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu yıl 2 fakülte
daha bünyemize kattık. Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültemiz ve Tıp Fakültemiz
kurulmuştur. İnşallah bu fakültelerimizin akademik ve fiziki alt yapısını oluşturduktan sonra
önümüzdeki dönem bu fakültelerimize öğrenci almayı planlamaktayız. Tabi ki bu konuda da
Kayserili hemşerilerimizin büyük desteğine ihtiyacımız var. Özellikle fiziki alanların
oluşturulmasında Kayserili hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz. Akademik alt yapıyı biz
oluştururuz” dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik daha sonra Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, Genel
Sekreter Erdal Koçer, Yüksek Mühendis, Mimar Nurettin Özgen ile birlikte üniversite
kampüsünde incelemelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10109.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

‘İslam Dünyasında Bid’at ve Modernizm’
Kayseri Düşünce Okulu tarafından, ‘İslam Dünyasında Bid’at ve Modernizm’ konulu söyleşi
yapıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Bedri Gençer, "Yahudilik ve Hristiyanlık...
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Kayseri Düşünce Okulu tarafından, ‘İslam Dünyasında Bid’at ve Modernizm’ konulu söyleşi
yapıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölüm

Başkanı Prof. Dr. Bedri Gençer, "Yahudilik ve Hristiyanlık yozlaşmıştır. İslam orjinalliğini
korumaktadır" dedi.
Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes salonunda düzenlenen söyleşiye, Kayseri Ticaret Odası
Başkanvekili ve Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Akmermer, Yıldız
Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bedri Gençer ve Kayseri Düşünce
Okulu üyeleri katıldı. Söyleşide konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bedri Gençer, “Özellikle İslam dünyasında küresel bid’at başlığımızın seçilmesi
anlamlı. Orada modernleşmenin karşılığı olarak bid’at kavramını kullanıyoruz. Bid’at
kavramı özellikle az çok belli nesillerin üzerinde olanların aşina olduğu bir kavram. Özellikle
de ilahiyatçıların aşina olduğu bir kavram” dedi.
Yeni nesillerin İslami kelimelerin anlamlarını bilmediğini belirten Gençer, “Yeni nesillerin
artık bilmediği bir kavram haline geldi. Bid’at malum sünnetin zıttı. Sünnet ve bid’at diyoruz.
Bid’atın ne olduğunu öğrenmek için sünnetin ne olduğunu öğrenmek önemli. İslam
dünyasının modernleşmesinin püf noktası aslında sünnet ve bid’at geriliminde düğümleniyor.
İslama özgün bir dinin yapısı ve kavramı yoktur. Bu kavramların hepsi İbrahim’i dinler
dediğimiz Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam da ortak bir mantığa dayanır. Yahudilik ve
Hristiyanlık yozlaşmıştır. İslam orjinalliğini korumaktadır” diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili ve Kayseri Düşünce Okulu Genel Koordinatörü Ferhat
Akmermer ise, “Kayseri Düşünce Okulu 2014 yılı içerisinde 7 Kayseri sevdalısı arkadaşımız
ile oluşturduğumuz Kayserinin entelektüel bakış açısına bir derinlik getirecek sosyal, kültürel,
ekonomik anlamda bir derinlik getirecek. En az ayda bir etkinlik yaparak Kayserinin sosyal,
kültürel ve ekonomisine katkı sağlamayı düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren
programlarımızın arkası kesilmeden önemli konu başlıklarını içerik halinde rapor olarak
oluşturup Kayseri kamuoyu ile Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10110.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Avrupalı Gençler Kayseri’ De
Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Erasmus+ Gençlik değişim projesi kapsamında
Litvanya, Portekiz ve İspanya’dan gelen gençleri kabul etti.
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Kayseri Valiliği ile AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından
desteklenen "Sanatın Yedi Dili” isimli Gençlik Değişim Projesi kapsamında yurtdışından
gelen gençler, 1 hafta boyunca Ebru, El Sanatları, Müzik, Tiyatro, Çini ve Folklor ile halk
dansları gibi yedi farklı sanat dalında Türk akranları ile beraber değişik etkinlikler de
gerçekleştirdiler.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Çetinkaya, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu
ifade ederek, yurt dışından gelen gençlere Kayseri’yi tanıma ve gittikleri yerlerde tanıtma
fırsatı veren değişim programlarını önemsediklerini belirtti.
Vali Yardımcısı Çetinkaya, gençlerin Kayseri’de bulundukları süre içerisinde Ağırnas ve
Mimarsinan evi, Talas Yeraltı Şehri ile Yaman Dede Konağı, Selçuklu Müzesi ve Erciyes
Kayak Merkezi’ni gezmelerinin yanı sıra Kapadokya’ nın güzelliklerini de görme fırsatı
bulduklarını ifade etti.
Vali Yardımcısı Çetinkaya programın sonunda 3 farklı ülkeden gelen gençlere günün anısına
Soğanlı bez bebeklerinden hediye ederek, gençlerin projeye katılımlarından dolayı da
teşekkür etti.
Kayseri halkının misafirperver olduklarını ve göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı
memnuniyet duyduklarını ifade eden genç öğrenciler, ülkelerine özgü şarkıları gruplar halinde
söyledikten sonra, yine ülkelerinden getirdikleri sembolik hediyelik eşyaları ve tanıtıcı
yayınları Vali Yardımcısı Çetinkaya’ya takdim ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10111.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Çelik boru sektörünün 11 aylık ihracatı 1
milyon 740 bin ton oldu
Türk çelik boru sektörü tüm dünyayı etkisi altına alan olumsuzluklara rağmen yılsonu
hedefine doğru temkinli adımlarla ilerliyor. Sektör; Ocak-Kasım 2014 döneminde miktar
bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,72 artışla 1 milyon 740 bin ton, değer
bazında ise yüzde 3,08 azalışla 1 milyar 455 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kasım ayı
ihracatının yüzde 14,73 artışla 160 bin 936 tona ulaşması ise dönemin dikkat çeken gelişmesi
oldu.
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Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) tarafından açıklanan verilere göre, 2014 yılının 11
aylık döneminde Türkiye’nin çelik boru ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar
bazında yüzde 2,72 artışla 1 milyon 740 bin ton, değer bazında ise yüzde 3,08 azalışla 1
milyar 455 milyon dolara ulaştı.
Yaşanan sıcak gelişmeler eşliğinde Irak’a gerçekleştirilen ihracat aylardır düşüyor olsa da
ülke en büyük pazar konumunu koruyor. Ocak- Kasım 2014 döneminde Türk çelik boru
sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve İngiltere oldu.
Bu dönemde; Irak’a yüzde 25,81 azalışla 238 milyon 460 bin dolar, ABD’ye yüzde 7,38
artışla 223 milyon 677 bin dolar ve İngiltere’ye yüzde 53,47 artışla 155 milyon 805 bin
dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÇEBİD’in aylık bazdaki verilerine göre; sektörün Kasım ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı
ayına oranla miktar bazında yüzde 14,73 artışla 160 bin 936 ton, değer bazında ise yüzde 9,83
artışla 133 milyon 418 bin dolar oldu.
Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Çelik Boru İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri
Mehmet Zeren “Zor bir yılın daha sonuna yaklaştık. Tüm dünyayı etkisi altına alan olumsuz
etkenlere rağmen Türk çelik boru sektörü olarak yılsonu hedefimize doğru temkinli adımlarla
ilerliyoruz. Şimdiye kadar elde ettiğimiz veriler 2014 yılını hedeflerimizde çok fazla sapmaya
gitmeden kapatacağımızı gösteriyor. Özellikle Kasım ayı ihracatımızdaki yüzde 15’lik artış
sektörümüzün 2015 yılı umutlarına destek oldu. Bu doğrultuda, çelik boru sektörü olarak
2015 yılında üretim ve ihracatımızı artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz”
açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10112.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Özhaseki ’memleketim’i Dinledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Sema-Sinan Karaoğlu çiftinin
"Memleketim" adlı konserini dinledi. Eşi Neşe Özhaseki ile birlikte konseri izleyen Başkan
Özhaseki, Karaoğlu çitini tebrik ederek, plaket ve çiçek verdi.Ortopedi...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Sema-Sinan Karaoğlu çiftinin
"Memleketim" adlı konserini dinledi. Eşi Neşe Özhaseki ile birlikte konseri izleyen Başkan
Özhaseki, Karaoğlu çitini tebrik ederek, plaket ve çiçek verdi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile Dermatoloji Uzmanı olan eşi
Dr. Sema Karaoğlu’nun vermiş olduğu "Memleketim" temalı konseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte izledi.
Yurdun farklı yörelerinden eserlerin seslendirildiği konseri beğeniyle izleyen Başkan
Özhaseki konser sonrası kısa bir konuşma yaparak Karaoğlu çiftini kutladı. Karaoğlu çiftinin
unutulmayacak bir gece yaşattıklarını ifade eden Başkan Özhaseki, "Yüreklerinize sağlık.
Allah nazarlardan saklasın" dedi. Başkan Özhaseki, Sema ve Sinan Karaoğlu’na günün
anısına plaket ve çiçek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10113.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Ağırladı
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ni(NNYÜ)
ziyaret etti.Başkan Mustafa Çelik ziyaretinde NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa
Nevzat Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney ve Genel Sekreter Erdal Koçer...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ni(NNYÜ)
ziyaret etti.
Başkan Mustafa Çelik ziyaretinde NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat
Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney ve Genel Sekreter Erdal Koçer tarafından
karşılandı.
Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri ile kampüs alanında yapılan çalışmalar hakkında
görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat
Özhamurkar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burası memleketin bir eğitim
kurumu. Bugüne kadar olan ilginizden dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Göreve
başladığınız günden beri bir derdimiz olduğu zaman Kocasinan Belediyesi’ne kendi yerimiz
gibi gidiyoruz. Sağ olun sizde Üniversitemize ilgi alaka gösteriyorsunuz. İnşallah
memleketimizin çocukları burada aldığı eğitimle bir yerlere gelir, Allah’ta bizlere karşılığını
verir.”dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik’te Özhamurkar’ın eğitim gönüllüsü olduğunu
hatırlatarak “Bu gün bölgemizdeki üniversitelerin kampus alanlarını dolaşalım, bir istekleri
talepleri varsa yerinde inceleyelim diye geldik. İnşallah şimdi birlikte dolaşırız kampus
alanını da. Biz üniversitelere önem veriyoruz. Özellikle bir kentin gelişmesi için önemli
ayaklardan biri endüstri ve sanayinin gelişmesi ama diğer tarafta da üniversitelerin gelişmesi.
Nitelikli adam sayısının, nitelikli insan sayısını yükselttiğimiz oranda şehir büyüyor. Onun
için elimizden ne geliyorsa bütçelerimiz, kanunlarımız imkanında biz üniversitelere destek
olmaya her zaman hazırız. Zaten Kerim hoca benim sınıf arkadaşım biliyorsunuz. Sizi uzun
yıllardır eğitim gönüllüsü olarak biliyoruz. Kendinizi vakfettiniz bu işe Nurettin Özgen abi
yine aynı şekilde. Sizler tabi gönüllü olarak masanın öbür tarafında uğraşacaksınız. Bizde bu
tarafta profesyonel olarak ekibimizle, size yardımcı olmaya çalışacağız, destek vermeye
gayret göstereceğiz” diye konuştu.
Başkan Çelik’e üniversite hakkında bilgiler veren Rektör. Prof. Dr. Kerim Güney ise
konuşmasında “Sayın başkanım Üniversitemizde sizleri görmekten ve ağırlamaktan büyük bir
mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Her şeyden önce üniversitemizin kuruluş
aşamasından bu güne kadar Kocasinan Belediyesi olarak gerek bir önceki belediye
başkanımız Bekir Yıldız’a ve seçildikten sonrada sizlere teşekkür ederiz. Özellikle seçimden
sonra üniversitemize gerçekten çok büyük katkı ve destekleriniz olmuştur. İnşallah bu
desteklerinizin ve katkılarınızın bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Üniversitemiz
emin adımlarla planlı, projeli bir şekilde gelişmesine devam etmektedir. Şu anda yaklaşık 9

bölümde bin 350 öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu yıl 2 fakülte
daha bünyemize kattık. Rektörlüğe bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültemiz ve Tıp Fakültemiz
kurulmuştur. İnşallah bu fakültelerimizin akademik ve fiziki alt yapısını oluşturduktan sonra
önümüzdeki dönem bu fakültelerimize öğrenci almayı planlamaktayız. Tabi ki bu konuda da
Kayserili hemşerilerimizin büyük desteğine ihtiyacımız var. Özellikle fiziki alanların
oluşturulmasında Kayserili hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz. Akademik alt yapıyı biz
oluştururuz” dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik daha sonra Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, Genel
Sekreter Erdal Koçer, Yüksek Mühendis, Mimar Nurettin Özgen ile birlikte üniversite
kampüsünde incelemelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10114.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Askeri Midibüs İle Otomobil Çarpıştı:3 Yaralı
Kayseri’de, askeri midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında
3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Argıncık Yavuz Selim Caddesi ile Ihlamur Caddesinin
kesiştiği noktada meydana gelen trafik kazasında, C.E....

12 Aralık 2014 Cuma 12:36

Kayseri’de, askeri midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında
3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Argıncık Yavuz Selim Caddesi ile Ihlamur Caddesinin kesiştiği
noktada meydana gelen trafik kazasında, C.E. idaresindeki 44 KK 221 plakalı otomobil ile
M.M.A.S.’nin hakimiyetindeki askeri araç çarpıştı. Kaza sonrası askeri araçta yolcu olarak
bulunan Y.A., askeri araç sürücüsü M.M.A.S. ve otomobil sürücüsü C.E. yaralandı. Çevredeki
vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları çeşitli
hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10115.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Talas Zabıtası Sporla Güçleniyor
Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, görevlerinde daha aktif ve hızlı hareket
edebilmek için güne sporla başlıyor.Haftada iki gün yapılan sporla dinç ve zinde kalmayı
amaçlayan zabıta, olaylara daha hızlı müdahalede spordan yararlanıyor....
12 Aralık 2014 Cuma 12:36
Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, görevlerinde daha aktif ve hızlı hareket
edebilmek için güne sporla başlıyor.
Haftada iki gün yapılan sporla dinç ve zinde kalmayı amaçlayan zabıta, olaylara daha hızlı
müdahalede spordan yararlanıyor. Ali Dağı’nın eteklerindeki Mehmet Şafak Yaşam Parkı’nda
dağ havası eşliğinde sabah sporuna başlayan zabıta personeli, önce ısınma turlarıyla gevşeyip,
sonra açma germe hareketleriyle vücudu çalıştırıyor. Ardından tempolu koşuyla iyice
gevşeyen personel, kültür-fizik hareketleriyle güç depoluyor.
Zabıtanın sürekli zinde kalması için spor yaptığını açıklayan Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, "Böylelikle hem görevlerinde daha aktif oluyor hem de fiziksel olarak güç
toplamış oluyorlar" dedi.
Güne sporla başlayan zabıta ise güç depolayarak görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10116.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Himaye Madde Bağımlıları Ve Aileyi
Koruma Derneği Başkanı Hülya Turhan:
Kayseri’de ’Aile İçi İletişim ve Madde Kullanımı’ konulu düzenlenen programda konuşan
Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Hülya Turhan, "Türkiye’de
uyuşturucu kullanımı had safhada. Kayseri’de daha fazla....

12 Aralık 2014 Cuma 12:15

Kayseri’de ’Aile İçi İletişim ve Madde Kullanımı’ konulu düzenlenen programda konuşan
Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Hülya Turhan, "Türkiye’de
uyuşturucu kullanımı had safhada. Kayseri’de daha fazla. Çünkü biz yaptığımız çalışmalarda
yüzde 80’ni illaki uyuşturucuyu denemiş. Bunun için çözüm gerekiyor" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen programda konuşan Himaye Madde
Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Hülya Turhan, "Şuan programımız sabah

eğitimcilere, öğlen öğrencilere, akşamda velilere olmak üzere 3 aşamalı gerçekleşti.
Uyuşturucu da farkındalık programı düzenlemeye çalıştık. Bunun için de çocuklarımız ve
eğitimcileri birleştirdik. Programı düzenlemedeki amaç, Türkiye’de uyuşturucu kullanımı had
safhada. Kayseri’de daha fazla. Çünkü biz yaptığımız çalışmalarda yüzde 80’ni illaki
uyuşturucuyu denemiş. Bunun için çözüm gerekiyor. Bizde derneğimizi kurduk, 8 yıldır
çocuklarla ilgileniyordum. Derneği tek başına idare etmek zor oluyor ve dernek
çalışmalarında farkındalık oluşturmak amacındayız. Şuan önleme çalışmaları yapıyoruz.
Bugün ki programımız tamamen dershane öğrencilerine ve onların ailelerine yönelik olacak"
diye konuştu.
Tüm Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ataşçı ise, "Bugünkü programda asıl
maksadımız bağımlılık yapan maddelere dikkat çekmek. Velilerimizi ve öğrencileri ayrı ayrı
bilgilendirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz sınav kaygısı yaşıyorlar. Bu kaygının sonucunda
istemesek de uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılık yapan diğer maddeleri
kullanabiliyorlar. Bu konulara dikkat çekmek için programı düzenledik. İnşallah faydalı olur"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10117.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Yaptı
Kayseri Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı
genelgeyle, 1 Ocak’tan itibaren aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi ve aile sağlığı
çalışanlarına, Cumartesi günleri ayda en
az...

12 Aralık 2014 Cuma 13:31

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı
genelgeyle, 1 Ocak’tan itibaren aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi ve aile sağlığı
çalışanlarına, Cumartesi günleri ayda en az 8 saat nöbet tutma zorunluluğu getirilmesi
sebebiyle, bir günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını söyledi.
Aile hekimleri üzerine yapılan baskıların artık dayanılmaz hale geldiğini söyleyen Işıldak, 1
Ocak’tan itibaren uygulamaya konulacak genelgeye düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki
gösterdi. Işıldak, "Bakanlık gerçekleri gizleyeme çalışmaktadır. Sorunun adı ‘teşvik edilmiş
acile başvuru’ sorunudur. Bu sorunun sebebi ve çözümü aile hekimleri değildir. Bu sorun
bahane edilerek Aile hekimliği bitirilmek istenmektedir. Hastane acillerine teşvik eden bizzat
Sağlık Bakanlığımızdır. Bakanlık en kolay yol olarak, aile sağlık merkezlerini acil gibi
göstermeye çalışarak halkımızı yanıltmaktadır” dedi. Aile sağlığı merkezlerinin koruyucu
sağlık hizmetlerine öncelik vererek halkın geleceği için çalışan merkezler olduğunu belirten
Ümit Işıldak,”Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına haftada 6 gün, günde 12 saatten,
ayda 300 saat çalışma saati getirmek isteyen bakanlık, bu çalışma sürelerinin uluslararası
çalışma kanunlarına, insan haklarına ve Anayasamızın dinlenme hakkına aykırıdır. Biz

halkımızın sağlının iyi takip edilebilmesi ve Aile hekimliğinin bitirilmemesi için 12 Aralık
Cuma günü tüm Türkiye’de bir günlük iş bırakma eylemi yapacağız” şeklinde konuştu.
Ümit Işıldak ayrıca, 13 Aralık Cumartesi günü tüm Türkiye’den gelen aile hekimleri ve aile
sağlığı çalışanları olaral Ankara’da miting yapacaklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10118.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Gazprom'la 2 Görüşme Daha Yapacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz konusunda Rusya'nın Gazprom
şirketi yöneticileriyle görüşmelerin sürdüğünü, yılbaşına kadar 2 görüşme daha yapacaklarını
söyledi.

12 Aralık 2014 Cuma 14:28

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz konusunda Rusya'nın Gazprom
şirketi yöneticileriyle görüşmelerin sürdüğünü, yılbaşına kadar 2 görüşme daha yapacaklarını
söyledi.
Kayseri'ye gelen Bakan Yıldız, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti sonrası,
önceki gün Ankara'ya gelen Gazprom Export Başkanı Elena Burmistrova ve Gazprom Başkan
Yardımcısı Aleksander Medvedev ile dogalgaz konusunda görüşme yaptıklarını söyledi.
Bakan Yıldız, yılbaşına kadar Rus yetkililerle Türkiye veya Rusya'da iki görüşme daha
yapabileceklerini belirtti. Taner Yıldız, "İkili görüşmeler yıl sonuna kadar 2 ayrı toplantıyla
devam edecek. Gazprom şirketiyle dogalgaz ve boru hatlarıyla ilgili görüşmeler için Rusya'ya
da gidebiliriz, onlar da buraya gelebilir" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye
genelinde akaryakıt fiyatlarında da düşüşe yol açtığını ve bunun pompalara yansıdığını
sözlerine ekledi.
Cuma namazını Eski Sanayi bölgesindeki Sanayi Camisi'nde kılan ve bir fırında esnafla
birlikte kıymalı pide yiyen Bakan Yıldız, Kayseri'de bu gece Sanayi Odası tarafından
düzenlenen '2014 yılı Sanayi Gecesi'ne katılacak. Taner Yıldız, yarın da Nevşehir'de
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun programına katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10119.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Valiliği’nden Kaçak Göçmen Açıklama
Kayseri Valiliği, Hacılar Geri Gönderme Merkezi’nden kaçan 3 kişinin yakalanması için
çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
"10/05/2014 tarihinde Kilis ilinden sınırdışı edilmek üzere...
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Kayseri Valiliği, Hacılar Geri Gönderme Merkezi’nden kaçan 3 kişinin yakalanması için
çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "10/05/2014 tarihinde Kilis ilinden sınırdışı
edilmek üzere ilimiz Hacılar Geri Gönderme Merkezine gönderilen ve idari gözetim altında
tutulan 3 Rusya Federasyonu vatandaşın sınırdışı işlemleri devam etmekte iken, 11/12/2014
günü saat 20:20 sıralarında Hacılar Geri Gönderme Merkezinden kaçmıştır.
Kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi
verilecektir" ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10120.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Bilim Merkezi Mayıs 2015’te Açılıyor
Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile yapılan Kayseri Bilim ve Teknoloji Merkezi
2015 yılı Mayıs ayında açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye Bilim
Merkezi’nde nelerin yer alacağı konusunda TÜBİTAK yetkilileri...

12 Aralık 2014 Cuma 15:00

Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile yapılan Kayseri Bilim ve Teknoloji Merkezi
2015 yılı Mayıs ayında açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye Bilim
Merkezi’nde nelerin yer alacağı konusunda TÜBİTAK yetkilileri tarafından detaylı bir sunum
yapıldı.
Harikalar Diyarı içerisinde 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 55 bin m² alana
kurulacak olan Bilim Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TÜBİTAK’tan gelen heyet
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye Bilim Merkezi’nde yer alacak aktiviteler
hakkında bilgi verdi. TÜBİTAK Bilim Toplum Dairesi Başkanı Ahmet Uludağ, 2015 yılının
Mayıs ayında açılacak olan Bilim Merkezi’nde 60 ayrı aktivite alanının olacağını söyledi. Bu

aktivitelerle ilgili üretim çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Uludağ, Bilim Merkezi’ne
kurulacak olan Planetaryum ihalesinin de yapıldığını belirtti. Bilim Merkezi’nde yer alacak
olan sabit aktivite alanlarının yanı sıra gezici sergilerin de olacağını dile getiren Uludağ,
Kayseri Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde hangi sergilerin bulunabileceğine ilişkin teklifler
sundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de sunulan öneriler içerisinden tercihlerde
bulundu. Mayıs ayından itibaren Kayserililer Bilim Merkezi’nde planetaryumun da aralarında
bulunduğu 60 farklı etkinlik alanının yanı sıra, dünyayı etkileyen 101 icadın yer aldığı sergiyi
ve dev bir dinozoru da görebilecek. Bilim Merkezi’nde ayrıca Hayal Dünyası adlı sergi ya da
Mars ile Yüzleşme sergisi de yer alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10121.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Ağız Spreyi İçen Çocuk Zehirlendi
Kocasinan Kaş Mahallesinde ağız spreyinden zehirlenen çocuk tedavi altına alındı.

12 Aralık 2014 Cuma 15:05

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kaş Mahallesinde saat:07.00 sıralarında
H.M. İsimli çocuk evde bulunan ağız spreyini içmesi sonucu zehirlendi.
Ailesi tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine
götürülerek tedavi altına alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10122.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Otomobil Bisikletliyi Ezdi: 1 Ağır Yaralı
Develi, Sindelhöyük Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

12 Aralık 2014 Cuma 15:06

Edinilen bilgilere göre Develi, Sindelhöyük Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen
trafik kazasında M.K direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımda bisiklet süren Z. S.’ye
çarpmıştı.
Feci kazada yaralana Z.S sevk edildiği Develi Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından
hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine nakledilerek yoğun
bakım ünitesinde gözetim altına alındı.
Sürücü M.K’nın ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilirken olayla ilgili
soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10123.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Devli Belediyesi' Alt Yapı Atağında
Develi belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

12 Aralık 2014 Cuma 15:09

Develi Belediyesi Fen İşleri Ekibi alt yapısının bozulmasıyla aciliyet arz eden İbrahim Ağa
Mahallesi Turan Sokaktaki parkelerin yeniden döşenmesi ve tesviye çalışmalarına başlayarak
mahalle sakinlerinin rahatsızlığını ortadan kaldıracaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10124.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Mahalleliden Başkan Caabar'a Ziyaret
Devli Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğu, mahalle sakinleriyle birlikte Başkan
Cabbar’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

12 Aralık 2014 Cuma 15:12

Öksüt Suyu çalışmasının bitip musluklardan akması dolayısıyla, Muhtar İbrahim Doğu ve
mahalle sakinleri Başkan Cabbar’ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Başkan
Cabbar “Çok şükür ki Öksüt Suyuna kavuşmuş bulunuyoruz. Yüce Mevla’dan böylesine

güzel gelişmeleri yaşatmayı hepimize daim eylesin” diyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10126.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

2 Çocuk Annesi Kadından Haber Alınamıyor
Yaklaşık on gün önce gece yarısı evinden ayrılan 2 çocuk annesi genç kadından haber
alınamıyor.

12 Aralık 2014 Cuma 15:24

Melikgazi ilçesine bağlı Yeni Mahalle semtinde ikamet eden Orhan Kara, kendisi
askerdeyken 2 çocuğunu evde bırakarak kayıplara karışan eşinden 10 gündür haber
alamıyor. Eşinin psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Orhan Kar,’’ Ailevi sorunlardan
dolayı yaklaşık bir aydır eşim telefonda bana yeter artık ya kendimi öldüreceğim ya da alıp
başımı gideceğim, telefonumu da kapatacağım kimse beni bulamayacak diyordu. 2
çocuğumuzu bırakıp gitmiş. Ayin 2 sinde o gün bugündür haber alamıyoruz. Ailece perişan
olduk. Eşime sesleniyorum 2 çocuğumuzun hatırına lütfen geri dön’’ dedi.
Eşinin hayatından endişe ettiğini belirten Orhan Kara, yetkililerden yarım beklediklerini ifade
ederek eşini gören vatandaşlardan da Allah rızası için
70 numaralı telefonlardan kendisine ulaşılmasını istedi.
HABER MERKEZİ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10127.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

0535 733 85 32,

0533 093 00

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
Babasını Ziyaret Etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastenesi
Geriatri Merkezi’nde tedavi gören babası Eşref Yıldız’ı ziyaret etti.Bugün sabah saatlerinde
Kayseri’ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,...

12 Aralık 2014 Cuma 14:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastenesi
Geriatri Merkezi’nde tedavi gören babası Eşref Yıldız’ı ziyaret etti.
Bugün sabah saatlerinde Kayseri’ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bir
süredir Geriatri Merkezi’nde tedavi gören babasını ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin
ardından Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile Geriatri Merkezi’nden ayrıldı.
Bakan Taner Yıldız, saat 19.00’da gerçekleşecek olan ’Sanayi Gecesi’ne katılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10128.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

TEOG mazeret sınavı ne zaman yapılacak?
TEOG mazeret sınavının gerçekleştirileceği tarih açıklandı.

12 Aralık 2014 Cuma 16:04

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi
kapsamında, Türkçe, matematik, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen ve teknoloji, din
kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinin her birinden hafta sonu mazeret sınavı
yapacak.
MEB, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Kasım'da 979 sınav merkezinde 15 bin 470 okulda,
93 bin 589 salonda gerçekleştirilen ortak sınavlar için 1 milyon 287 bin 847 öğrencinin
katılımı planlanmış ve bu yönde hazırlıklarını yapmıştı.

Ancak bazı öğrenciler hava muhalefeti ve diğer mazeretleri nedeniyle yazılılara giremedi.
MEB, ortak sınavlar sonrası okul müdürlükleri aracılığıyla, mazeretlerini önceden bildiren ve
sınav günü mazeretli ya da mazeretsiz olarak sınavlara girmeyen öğrencilerin bilgilerini eOkul sistemine işledi.
Buna göre, Türkçe yazılısına 43 bin 687, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük yazılısına 41 bin
36, matematik yazılısına 43 bin 117, fen ve teknoloji yazılısına 41 bin 725, din kültürü ve
ahlak bilgisi yazılısına 43 bin 191, yabancı dil yazılısına ise 37 bin 589 öğrenci katılamadı.
Hava muhalefeti nedeniyle de Antalya'da 14, Hakkari'de 86, Karaman'da 152, Konya'da bin
654 olmak üzere bin 906 öğrenci sınava giremedi.
MEB bu kapsamda, öğrencileri hafta sonu mazeret sınavına alacak. Sınavlarının ilki 13 Aralık
Cumartesi günü Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi yazılıları için
gerçekleştirilecek. Öğrenciler 14 Aralık Pazar günü ise fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve
Atatürkçülük ve yabancı dil sınavlarına girecek. Oturumlar 09.00, 10.10 ve 11.20'de
başlayacak. Sınavlar saat 12.00'de tamamlanmış olacak.
Mazeret sınavlarında, öğrencilere her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak,
değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav süresi 40
dakika sınav arası ise 30 dakika olacak.
Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler sınava katılmamış olarak değerlendirilecek. Sınavlara
katılmayan öğrencilerin durumları, puanla değerlendirilmeyecek ancak dönem puanı ve
ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak.
Sınavda öğrenci adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunacak. Öğrenciler, ortak sınavlarda, eOkul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacak.
Öğrenciler, sınav salonlarına, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap
cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın alınacak.
Merkezi ortak sınavların ve mazeret sınavlarının sonuçları ocak ayında açıklanacak.
İkinci dönem merkezi ortak sınavı, 29-30 Nisan 2015'te, mazeret sınavı ise 16-17 Mayıs
2015'te gerçekleştirilecek (Yeniakit)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10129.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Yahyalı Şehitleri İçin Ağaç Dikti
Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü Yahyalı
Şehitleri için 75. Yıl mahallesi TOKİ konutlarında oluşturulan Yahyalı Şehitleri Hatıra
Ormanı’na ağaç dikme etkinliği düzenledi. Yahyagazi İlkokulu...
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Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü Yahyalı
Şehitleri için 75. Yıl mahallesi TOKİ konutlarında oluşturulan Yahyalı Şehitleri Hatıra

Ormanı’na ağaç dikme etkinliği düzenledi. Yahyagazi İlkokulu öğrencileri, şehit aileleri ve
çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte 500 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şehitlere
herkesin minnet borcunun olduğunu dile getirerek şunları söyledi. Başkan Öztürk; “ Bizler
için, ülkemiz için can vermiş şehit kardeşlerimizden Fatihalarımızı eksik etmiyoruz. Yakın
tarihlerde şehit olmuş, geçmişte Kore savaşında, kurtuluş savaşında şehit olmuş
insanlarımızın ruhlarına bugün ağaç dikerek alacağımız sevapları göndereceğiz. Ben ağaç
dikmeyi çok önemsiyorum. Bugün burada bir taşla dört kuş vurmuş oluyoruz. Birincisi
okulumuzun etrafına ağaç dikerek güzelleştirmiş olacağız. İkincisi camimizin etrafını
güzelleştireceğiz, üçüncüsü TOKİ Konutları güzelleştirmiş olacağız dördüncüsü ise
şehitlerimiz için güzel bir hatıra ormanı oluşturmuş olacağız. Bugün 500 adet çam fidanını
toprakla buluşturuyoruz. Allah nasip ederse ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek.
Bundan böyle bir şeyi vesile ederek bir araya gelip ağaç dikimi yapacağız.” diye konuştu.
Başkan Esat Öztürk ayrıca kendini dinleyen minik öğrencilere de ağaç sevgisinin öneminden
bahsederek dikilen fidanlara gözleri gibi bakmalarını istedi.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ise konuşmasında “ Belediye Başkanımızın yaşadığı şehri
yeşillendirmek adına düzenlendiği ağaç dikme kampanyasından okullarımızın da istifade
etmesi için birlikte bir planlama yaptık. Geçen hafta 3 Aralık Engelliler Gününde Atatürk
Ortaokulu’muza ağaç dikimini gerçekleştirmiştik. Bugünde aziz şehitlerimizin anısına
ağaçlandırma yapacağız. Bu ağaçlandırma çalışması ile vatanımızı bize emanet eden bütün
şehitlerimize ve Yahyalılı şehitlerimize Fatiha okunmak için vesile kılınmasını diliyoruz.
Gölgesinde oturduğumuzda, etrafında oyunlar oynadığımızda, altında serinlediğimizde
inşallah aziz şehitlerimizi anarak onlara Fatiha göndermemize vesile olacak bu güzel
çalışmaya sevgili öğrencilerimize kattık. İnşallah öğrencilerimiz bu ağaçlara gözü gibi
bakarak kendileri ile büyümelerine katkıda bulunurlar. Belediye Başkanımızın dediği gibi
okulumuzu, camimizi, mahallemizi, yaşadığımız ilçemizi, dünyamızı güzelleştiriyoruz.
Güzeli düşünüp, güzeli paylaşmak adına bu çalışmayı düzenlemek için bütçesinden pay
ayıran Belediye Başkanımıza ve bu gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmen ve
öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk ve davetliler şehit aileleri ile birlikte hatıra ormanına ağaç dikti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10130.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Yardım Meleği Tırı Sarıoğlan'da
Almanya'da gönüllü yardım çalışmaları ile "liyakat nişanı" almaya hak kazanan ilk Türk
ünvanını taşıyan Muazzez Demiryürek, yardım tırı ile Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine geldi.
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İlçe Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen törene; Kaymakam Hasan Doğan, Belediye
Başkanı Ali Osman Yıldız, hayırsever Muazzez Demiryürek, daire müdürleri, davetliler ile
vatandaşlar katıldı. Schleswig Holzsten eyaletinin Schleswig kentinde yaşayan Muazzez
Demiryürek, Almanya'da 31 yıldır gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılarak hayır işlerini
organize ettiğini, dil bilmeyen Türklere, doktor ve diğer kurumlarda tercümanlık yaptığını, bu
nedenle Federal Almanya Liyakat Nişanı ile onurlandırıldığına dikkat çekti. Demiryürek,
sağlığı el verdikçe hizmetlerine devam edeceğini, Türkiye'nin değişik bölgelerine aynı tır ile
ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeleri götürdüğünü belirterek, doğup büyüdüğü
Karaözü'nün eski belediye başkanı Zeki Argüder'in önerisi ile son olarak tırı Sarıoğlan'a
getirdiğini kaydetti.
Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan, böyle bir yardım tırının ilçeye gelmesinden dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, herkesin doğduğu ve doyduğu topraklara vefa borcu
olduğunu tekrarladı.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'da, hayırsever Muazzez Demiryürek'e, bölge
halkına daha çok destek olması için ricada bulunarak teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10131.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Engelsiz Düşünce Platformu Anadolu Sakatlar
Derneği Başkanı Kılıç’ı Özür Dilemeye Davet
Etti
Engelsiz Düşünce Platformu düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Sakatlar Derneği
Başkanı Osman Kılıç’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarından dolayı özür
dilemesini istedi.Düzenlenen basın açıklamasında Engelsiz...
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Engelsiz Düşünce Platformu düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Sakatlar Derneği
Başkanı Osman Kılıç’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarından dolayı özür
dilemesini istedi.
Düzenlenen basın açıklamasında Engelsiz Düşünce Platformu adına konuşan Süleyman Ekici,
“Bilindiği üzere 3 Aralık Dünya Engeliler Günü vesilesiyle 2 Aralık’ta yapılan ve Türkiye
kamuoyunun dikkatini çeken, büyük tepkilere yol açan Kayseri Anadolu Sakatlar Derneği
Başkanı Osman Kılıç’ın basın açıklaması bizlerin hem kalbini kırmış hem de kamuoyunda
büyük tepkilere yol açmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre ülkemizin yüzde 12’si
engellidir. Doğum öncesi ve doğum sonrası hastalıklar, trafik kazaları, iş kazaları, doğal
afetler, uyumsuz evlilikler ve savaş sonucu insanların engeli olmalarına zemin hazırlayan
nedenler içerisinde yer alıyor. Sayın Osman Kılıç’ın basın açıklaması yıllar önce batı
medeniyetinde hüküm süren bir algının İslam’a indirgenmesi ile söylenenin ispatlanması

psikolojisiyle yapılmış bir gaftır. Toplumdaki engeli algısı zaten yanlış bir şekilde engellilerin
yaşam standartlarına olumsuz etki etmektedir” diye konuştu.
Ekici ayrıca, “Bu yanlış düşüncenin kökeni batı medeniyetinde bile engelli konusunda şuan ki
konumumuzdan çok daha iyi seviyelere erişmiş sosyal politikalarla bu bilinci terketmiştir.
Engellileri bir birey olarak kabul etmiş ve eşit yaşam standartları konusunda örnek aldığımız
çalışmalara imza atılmışken, bizim kendi medeniyetimizde engel grupları içinden dini açıdan
hiçbir mesuliyeti olmayan zihinsel engellilere yönelik, çeşitli tedavi yöntemleri yüzyıllar önce
denenmişken, bugünkü yaklaşımların daha sosyal ve anlamlı olmasını ümit ederiz” ifadelerini
kulandı.
Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç’ın açıklamalarına değinen Ekici, “Bu
bağlamda kamuoyunu yanlış bilgilendiren Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Sayın Osman
Kılıç’ın tepkiler ışığında 10 Aralık tarihinde yaptığı basın açıklaması mağdur edebiyatının
ötesine geçmemekle beraber oluşturduğu yanlış algıyı düzelten ve engellilerden özür dileyen
bir açıklama da olmamıştır. Çünkü ayak üstü yapılmış bir açıklamanın masumiyetinden
bahsederken, yanlış açıklamanın olduğunu söylememiştir. Tepki gösterenlerin açıklamalarını
da çirkin bulmuştur. Asıl çirkin olan engellilerin Allah tarafından engelli hale geldiğini ceza
olduğunun düşünülmesidir. Sayın Osman Kılıç bilsin ki kaderdaşları kendisi gibi
düşünmüyor. Bu düşünce İslam’la bağdaşmıyor. Kendisinden, engelli camiasından ve
kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10132.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Dev Kampanya Devam Ediyor
DEV KAMPANYA DEVAM EDİYOR
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10133.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayserililerin Dizisi ''Diriliş Ertuğrul'' Zirvede
Yapımcılığını Kayserili Tekden Filmin üstlendiği, TRT1′ de Çarşamba akşamı ilk bölümüyle
ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi Twitter’a gündeme bomba gibi düştü.
12 Aralık 2014 Cuma 16:27
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan’ın rol
aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin ilk bölümü sosyal medyayı salladı. Twitter’da #Diriliş
hashtag’iyle 1 numara olan dizi akşamın en fazla konuşulan konusu oldu. Kayı Boyu’ndan
Ertuğrul Gazi’nin hayatı üzerinden Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan dizinin ilk bölümü büyük
ilgi gördü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10134.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Bakan Yıldız’a, Başkan Çelik’ten Brifing
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik’ten belediye çalışmaları hakkında brifing aldı.
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Başkan Mustafa Çelik’in göreve geldiğinden bu yana yaptığı çalışmaları beğeniyle izlediğini
belirten Bakan Yıldız, Başkan Çelik’in makamında bulunan dev ekranın işlevselliğini çok
beğendiğini belirterek “Bu sunum bir belediyenin yapabileceği en modern sunumdur. Tebrik
ediyorum, herkese örnek olmalı” dedi.
Başkan Mustafa Çelik, Bakan Taner Yıldız’ı belediye hizmet binasının girişinde karşıladı.
Başkanlık katındaki ‘2014 Havadan Kocasinan Sergisi’ ile ‘Harika Park’, ‘Kadın Gelişim
Merkezi’ ve ‘Semt Konağı’ maketini de inceleyen Bakan Yıldız çalışmaları çok beğendiğini
kaydetti.
Daha sonra Başkanlık makamına geçen Bakan Yıldız’a Başkan Çelik, odasındaki dev
ekrandan göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları slayt eşliğinde anlattı.
Kocasinan Dönüşüm Master Planı’nı da ayrıntılarıyla açıklayan Başkan Çelik, Kurşunlu Cami
yanında bulunan alanda uygulanacak olan Gevher Nesibe Mahallesi’ndeki ‘Dilaverpaşa
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Cumhuriyet Meydanı’na ve Kayseri’ye sağlayacağı yararı dile
getirdi.
Bakan Yıldız’ın Kocasinan Belediyesi ziyaretine Vali Orhan Düzgün ve Kocasinan
Belediyesi Eski Başkanı Bekir Yıldız da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10135.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Lisesinde Şiir Yarışması
Kayseri Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte Simurg Ateş Grubu öğrencilere konferans
verirken, ayrıca okul tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere
ödülleri verildi.Kayseri Lisesinde düzenlenen etkinlik hakkında...
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Kayseri Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte Simurg Ateş Grubu öğrencilere konferans
verirken, ayrıca okul tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere
ödülleri verildi.Kayseri Lisesinde düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Lisesi
İngilizce Öğretmeni Çiğdem Kuzulu, "Bugün burada Kayseri Lisesi çevre, gezi, insan ve
kültür kulübünün düzenlemiş olduğu bir etkinlikle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizin
farklı şehirlerinden 37 sanatkar buradadır. Buraya şairler, yazarlar ve ozanlarımızı davet ettik.
Aynı zamanda bu vesileyle okulumuzda bir şiir yarışması düzenledik. 30 öğrencimiz şiir
yarışmasına katıldı. Bu öğrencilerden arasından seçilen 3 kişi dereceye girdi. Öğrenciler çok
değerli şiirler yazdılar. Kulüp olarak bu güzel şair grubuyla öğrencilerimiz arasında bağ
kurmaktan çok mutluyuz. Programın amacı çocuklarımızın şiir yazma, şiir ve kitap okuma
gibi milli değerler manevi değerler üzerine farkındalık yaratmaktır ve bunları pekiştirmektir"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10136.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri Asansör Sanayicileri Derneği
Başkanından Önemli Uyarı
KAYSAD Kayseri Asansör Sanayicileri Derneği Başkanı MUHARREM KÖK yaptığı yazılı
açıklamada ''Yaklaşan yeni yıl ile birlikte şehrimizdeki birçok bina ile Asansör Firmaları
arasında yeni dönem için ilgili mevzuat gereği asansör bakım anlaşmaları yapılacaktır.
Halkımızın kendi can ve mal emniyetleri ile hukuksal sorumlulukları açısından bakım
anlaşmalarının nitelikleri ve bakım firması seçim kriterleri hususunda bazı açıklamalar
yapmayı ve halkımızı aydınlatmayı uygun görüyoruz'' dedi.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre; asansör bulunan binalarda
yöneticiler, yeterliliğe sahip bir asansör firması ile “Asansör Bakım Sözleşmesi” düzenlemek
zorundadır. Düzenlenecek bakım anlaşmasında geçerlilik süresi, asansör sayısı ve niteliği yer
almalı, asansör firmasının yapacağı işler ile bina yönetiminin yapacağı işler
detaylandırılmalıdır. Belgesiz firmalarla yapılan Asansör bakım sözleşmesi “hiç sözleşme
yapılmamış” hükmündedir. Böylesi bir durumda olası kazalarda doğabilecek
yükümlülüklerden tamamen bina yönetimi sorumludur. Bina yöneticileri asansör bakım
sözleşmesi yapacağı firmayı iyi araştırmak durumundadır. Değerlendirmeyi sadece fiyat
üzerinden yapmak, diğer kriterleri göz önüne almamak doğru bir değerlendirme yöntemi
değildir. Bina yöneticilerimize Asansör Bakım Firması seçiminde tavsiyelerimiz şu şekilde
olacaktır.
1Bilmediğiniz firmalar yerine sürekli çalıştığınız ve tanıdığınız firmaları tercih edin.
2Bakımcı firmanızın yeterlilik belgelerini mutlaka soruşturun.
3Bir kaza vukuunda ortadan kaybolan bir kişi ya da firma seçmediğinizden emin olun.
4Bakımcı firmanız hakkında şikayetlerinizi iletebileceğiniz bir mesleki kuruluşa
üyeliğini mutlaka araştırın.
5Binanız adına düzenlenmiş Asansör Sigorta Poliçenizi mutlaka isteyin.
6Ucuz asansör bakım fiyatı önerenlerin hayatınızı da ucuza sayacağını asla
unutmayın.
Asansör konusunda yeterli teknik bilgiye, belgeye, tecrübeye sahip olmayan ve yeterli
personeli istihdam edemeyen firmaların ucuz fiyat tekliflerine aldanmayın. Bir süre sonra
topladıkları bakımları ellerine yüzlerine bulaştıran ve halkımızı mağdur eden bu firmalardan
bina yöneticilerinin uzak durmalarını önemle hatırlatıyorum. Asansör bakım ve servisi işinin
maliyet kalemlerini hiçe sayarak sadece rant kapısı olarak gören ve halkın can ve mal
emniyetini hiçe sayan bu maceracı, belgesiz işletmelerin halkımıza faydalı olabilmesi söz
konusu değildir. İlgili yönetmeliklerin hem bakım firmasına hem de bina yönetimlerine ağır
sorumluluklar yüklediğini unutmamak gerekir.
Derneğimizin, halkımızın can ve mal emniyeti adına yeterliliğe sahip olmayan kişi ya da
firmalarla olan mücadelesi devam edecektir. Şehrimizdeki asansörlerin periyodik bakımlarını
tam manasıyla yapabilmek ve arızalara gecikmeden müdahale edebilmek dernek ve
sektörümüzün amaçaları arasındadır. Derneğimiz aynı zamanda firma ile asansör kullanıcısı
arasında bir köprü olup asansör veya bakımcı firma adına dile getirilecek her türlü şikayeti
değerlendiren ve çözüme kavuşturan, halkın can ve mal emniyetini üst noktada tutma
çabasında olan bir merci konumundadır. Vatandaşlarımız şikayet ve önerilerini derneğimizin
www.kaysad.net adlı web sayfası üzerinden gerçekleştirebilir ve bilgi alabilirler.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Güvensiz Asansörle Mücadele Yılı” ilan ettiği 2015
yılında, halkımızın da desteği hem bu mücadeleye hemde kendi güvenliklerine katkı
sağlayacaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10137.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Mazlum-der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş:
Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "İsrail barbarlığı zirveye çıktı" dedi.Taş,
yaptığı açıklamada, "Tarihte görülmemiş katliamlara ve orantısız güç kullanımına sebebiyet
veren İsrail, Filistinli bakanlardan Ziyad Ebu...
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Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "İsrail barbarlığı zirveye çıktı" dedi.
Taş, yaptığı açıklamada, "Tarihte görülmemiş katliamlara ve orantısız güç kullanımına
sebebiyet veren İsrail, Filistinli bakanlardan Ziyad Ebu Ayn’ı katlederek barbarlıkta zirveye
çıktı. Batı Şeria’da Filistinli aktivistlerin zeytin ağacı diktiği bölgeye saldıran İsrail ordusu
savunmasız ve silahsız Bakan Ayn’ı göğsünden yaralayarak ölümüne sebep oldu. İstanbul’da
ise Özbek Abdullah Hoca lakaplı Abdullah Buhari, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Başka Özbek vatandaşlara da benzer suikastler yapılabileceği haberleri basında yer
almaktadır" dedi.
Taş ayrıca, "Mazlum-Der olarak suikast olayını şiddetle kınıyor, daha başka katliamların
yaşanmaması için İçişleri Bakanlığını ve emniyet güçlerini göreve davet ediyoruz" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10138.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Levent Eriş Hastaneye Kaldırıldı
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Kayserispor ile oynanan maç esnasında fenalaşarak
hastaneye kaldırıldı.PTT 1. Lig’in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Adanaspor’u konuk
etti. Mücadelenin 37. dakikasında yedek kulübesinde fenalık...
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Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Kayserispor ile oynanan maç esnasında fenalaşarak
hastaneye kaldırıldı.
PTT 1. Lig’in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Adanaspor’u konuk etti. Mücadelenin 37.
dakikasında yedek kulübesinde fenalık geçiren teknik direktör Levent Eriş, sahaya gelen
ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansa bindirilirken şuurunun açık olduğu öğrenilen tecrübeli teknik adamın rahatsızlığı
nedeniyle maça bir süre ara verilirken, mücadele kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10139.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Mazakaland Kimsesizleri Ağırladı
Mazakaland Eğlence Merkezi, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan çocukları misafir
etti.Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Mazakaland Halk İlişkiler Sorumlusu
Hamiyet Göç, "Bugün kimsesiz ve engelli çocuklarımız eşliğinde açılışımızı...
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Mazakaland Eğlence Merkezi, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan çocukları misafir etti.
Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Mazakaland Halk İlişkiler Sorumlusu Hamiyet
Göç, "Bugün kimsesiz ve engelli çocuklarımız eşliğinde açılışımızı gerçekleştirdik. 8 bin
metre karelik alanımızda etkin personellerimizle birlikte faaliyetlerimiz devam ediyor. 450500 kadar öğrenci geldi.100 kişide kimsesiz çocuklara ek olarak vardı. Biz 600 kişiyi
ağırladık burada. Hiçbir ücret talep etmedik girişlerde dahil olarak. Çocuklarımıza üst kattaki
yemek bölümünden yemekler de sunduk. Çocuklar burada bütün gün eğlenme fırsatı
yakaladılar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10140.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Ak Partili Mustafa Elitaş’ın Acı Günü
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın ağabeyi 60 yaşındaki Ahmet Elitaş geçirdiği
kalp krizi sonucu vefat etti.Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Elitaş’ın
yarın Camii Kebir’de kılınacak olan öğle namazından...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın ağabeyi 60 yaşındaki Ahmet Elitaş geçirdiği
kalp krizi sonucu vefat etti.
Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Elitaş’ın yarın Camii Kebir’de
kılınacak olan öğle namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10141.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Bakan Yıldız’a Başkan Çelik’ten Brifing
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik’ten belediye çalışmaları hakkında brifing aldı.Başkan Mustafa Çelik’in göreve
geldiğinden bu yana yaptığı çalışmaları beğeniyle izlediğini..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa
Çelik’ten belediye çalışmaları hakkında brifing aldı.Başkan Mustafa Çelik’in göreve
geldiğinden bu yana yaptığı çalışmaları beğeniyle izlediğini belirten Bakan Yıldız, Başkan
Çelik’in makamında bulunan dev ekranın işlevselliğini çok beğendiğini belirterek “Bu sunum
bir belediyenin yapabileceği en modern sunumdur. Tebrik ediyorum, herkese örnek olmalı”
dedi. Başkan Mustafa Çelik, Bakan Taner Yıldız’ı belediye hizmet binasının girişinde
karşıladı. Başkanlık katındaki ‘2014 Havadan Kocasinan Sergisi’ ile ‘Harika Park’, ‘Kadın
Gelişim Merkezi’ ve ‘Semt Konağı’ maketini de inceleyen Bakan Yıldız çalışmaları çok
beğendiğini kaydetti. Daha sonra Başkanlık makamına geçen Bakan Yıldız’a Başkan Çelik,
odasındaki dev ekrandan göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları slayt
eşliğinde anlattı. Kocasinan Dönüşüm Master Planı’nı da ayrıntılarıyla açıklayan Başkan
Çelik, Kurşunlu Cami yanında bulunan alanda uygulanacak olan Gevher Nesibe
Mahallesi’ndeki ‘Dilaverpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Cumhuriyet Meydanı’na ve
Kayseri’ye sağlayacağı yararı dile getirdi.
Bakan Yıldız’ın Kocasinan Belediyesi ziyaretine Vali Orhan Düzgün ve Kocasinan
Belediyesi Eski Başkanı Bekir Yıldız da eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10142.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Ceza Hukuku Profesörü Prof.dr. Ersan Şen:
Kayseri Barosu ve Türk Hukuk Enstitüsü’nün birlikte düzenlediği ’CMK Değişiklikleri ve
Uygulamaları’ konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, "Biz bağımsızlığın ötesinde
tarafsızlığı sadece dışarıdan baskı olarak ele...

13 Aralık 2014 Cumartesi 15:48

Kayseri Barosu ve Türk Hukuk Enstitüsü’nün birlikte düzenlediği ’CMK Değişiklikleri ve
Uygulamaları’ konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, "Biz bağımsızlığın ötesinde
tarafsızlığı sadece dışarıdan baskı olarak ele almayız" dedi.
Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Ceza Hukuku Profesörü
Prof. Dr. Ersan Şen, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan
Usta, Adli Ceza Komisyon Başkanı Dursun Büyükbaş ve davetliler katıldı. Konferansta
konuşan Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Ersan Şen, "Ceza hukuku tarihin en alt
zamanlarından bu zamanlara kadar vardır. Önemli olan dürüst yargılanmaktır. Dürüst
yargılanma hakkına gerçek anlamda önemlidir. Önemli olan yargılanmak değildir. İnsanlar
yargılanmaktan korkmaz as olan adaletli yargılanmaktır. Soruşturulmaktan korkmasın,
biliyorsunuz ceza muhakemesinin 160. Maddesi uyarınca basit şüphe ile cumhuriyet savcıları
soruşturma başlatır. Korku ceza muhakemesinin 160. Maddesi 2. Fıkrası gereğince dürüst
yargılanma hakkının yani savcılık makamı tarafından sadece şüphelinin aleyhine değil lehine
delillerinde toplanıp değerlendirilmesi savcılığın ona göre verip vermediği noktasında yargı
mensubuna tarafsızlığın sağlanıp sağlanmadığının tespitidir” dedi.
Şen, "Gereğince dürüst yargılanma hakkının yani savcılık makamı tarafından sadece
şüphelinin aleyhine değil lehine delillerinde toplanıp değerlendirilmesi savcılığın ona göre
verip vermediği noktasında yargı mensubuna tarafsızlığın sağlanıp sağlanmadığının tespitidir.
Biz bağımsızlığın ötesinde tarafsızlığı sadece dışarıdan baskı olarak ele almayız. Yargı
mensubu dediğimiz hakimimiz, savcımız ve avukatı da dahil edelim. İç dünyasında da tarafsız
kalabilme kabiliyetine politize olmaması gerektiğine bir yerlere hizmet etmeyip adalete,
dürüst yargılamaya, bireyin hak ve hürriyetini koruma hizmetini yapma bilincine sahip
hukukçuları, hukuk fakültesini 100 den fazla yapmaktan ziyade hakikaten sindirmiş,
hazmetmiş hukukçular olarak donatmamız gerekmektedir” diye konuşan Ersan Şen “ Bu
insanları yetiştirdiğimizde 2 dudak arasında kişi hak ve hürriyeti hakkında karar veren
insanlara, gerçekten yargının ve adaletin ekmek, su, hava gibi ihtiyaç olduğunu bir gün
kendilerine de lazım olabileceğini anlatabildiğimizde hissettirdiğimiz de yargı üzerinde
korkuyu ve baskıyı kaldıramasak ta azaltabileceğimize inanıyorum. İşte insanlar o zaman
yargılanmaktan korkmamalıdırlar” şeklinde konuştu.
Baro Başkanı Fevzi Konaç ise, "Hukuk kavramı üzerinde, adalet kavramı üzerinde kara
bulutların dolandığı bir dönemde çetin bir süreçten geçiyoruz tabi bu zor süreç sadece bu zor
zaman dilimine ait değil Türkiye’de neredeyse yüzyıllardır kendi içerisindeki, değişim ve
dönüşüm ile ilgili olarak sorunlar yaşıyor. Sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Olağanüstü
dönemden olağanüstü tepkilerle beraber Türkiye’nin hem dünyadan hem kendi, içerisinde bir
takım öz eleştiriye tabi tutulacak unsurlarıyla beraber yüzleşeceği dönemlerden geçme
zorunluluklardan bize bir şekilde geçiriyor” şeklinde konuştu.
Konaç ayrıca, "Bu anlamda, hukuk devleti olmak anlamında adalet ve hukuk kavramı
üzerinde ki bu soru işaretlerinin giderilmesi anlamında biz hukukçulara, barolara,
akademisyenlere çok önemli görevler düşüyor bu anlamda bu gün CMK uygulamaları ile
ilgili olarak değişiklikler ve son süreçte yaşanan sıkıntılarla beraber tartışma konusu olacak
hadiselere değerli hocamızın bir bakış açısıyla inşallah değerlendirmeler yapmak ve bu
anlamda mesleki değişim ve dönüşümün çok hızlı bir süreçten geçtiği bu dönemde belki de
kendi zihnimizdeki soru işaretlerine cevap bulmak anlamında bugün bu programdan istifade
edeceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10143.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Gıyabında Başkan Seçilen Mamur İstifa Ediyor
Kayserispor’da bugün yapılan kongrenin ardından gıyabında başkan seçilen Recep Mamur,
istifa edeceğini açıkladı.Kayserispor’un resmi internet sitesinden açıklama yapan Mamur,
şunları söyledi:"13.12.2014 tarihinde yapılan Kayserispor...
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Kayserispor’da bugün yapılan kongrenin ardından gıyabında başkan seçilen Recep Mamur,
istifa edeceğini açıkladı.Kayserispor’un resmi internet sitesinden açıklama yapan Mamur,
şunları söyledi:"13.12.2014 tarihinde yapılan Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul
Kongresi’nde, gıyabımda yönetim kurulu üyeliğine seçilmişim... Ben, tekrar başkan
olmayacağımı belirtmeme rağmen; şahsımdan habersiz yapılan bu duruma karşı, Pazartesi
günü noterden istifamı yollayacağım. Kamuoyuna arz ederim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10144.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Minik Öğrencilerden Gençlik Hizmetleri Ve
Spor İl Müdürlüğü’ne Ziyaret
Hayriye Dabanoğlu İlkokulu öğrencileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret
etti.Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan proje ile Hayriye Dabanoğlu
İlkokulu 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri...
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Hayriye Dabanoğlu İlkokulu öğrencileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret
etti.Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan proje ile Hayriye Dabanoğlu
İlkokulu 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İlk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat
Eskici’yi makamında ziyaret eden öğrenciler, burada Eskici ile sohbet etti. Minik öğrenciler
ile sohbet eden Eskici, öğrencilere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İş ve İşlemleri, il
müdürünün görevleri, tesisler, sportif ve gençlik alanlarında yapılan faaliyetler hakkında
bilgiler verdi. Eskici ayrıca, minik öğrencilere tişört ve top hediye etti.Öğrenciler ziyaretin
ardından Atatürk Spor Kompleksi’ni de gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10145.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kaysad Başkanı Muharrem Kök’ten Asansör
Bakım Sözleşmesi Uyarısı
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (KAYSAD) Başkanı Muharrem
Kök, "Yaklaşan yeni yıl ile birlikte şehrimizdeki birçok bina ile Asansör Firmaları arasında
yeni dönem için ilgili mevzuat gereği asansör bakım anlaşmaları...
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Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (KAYSAD) Başkanı Muharrem
Kök, "Yaklaşan yeni yıl ile birlikte şehrimizdeki birçok bina ile Asansör Firmaları arasında
yeni dönem için ilgili mevzuat gereği asansör bakım anlaşmaları yapılacaktır. Halkımızın
kendi can ve mal emniyetleri ile hukuksal sorumlulukları açısından bakım anlaşmalarının
nitelikleri ve bakım firması seçim kriterleri hususunda bazı açıklamalar yapmayı ve halkımızı
aydınlatmayı uygun görüyoruz" dedi.
Kök, "Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre; asansör bulunan binalarda
yöneticiler, yeterliliğe sahip bir asansör firması ile “Asansör Bakım Sözleşmesi” düzenlemek
zorundadır" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Düzenlenecek bakım anlaşmasında geçerlilik süresi, asansör sayısı ve niteliği yer almalı,
asansör firmasının yapacağı işler ile bina yönetiminin yapacağı işler detaylandırılmalıdır.
Belgesiz firmalarla yapılan Asansör bakım sözleşmesi “hiç sözleşme yapılmamış”
hükmündedir. Böylesi bir durumda olası kazalarda doğabilecek yükümlülüklerden tamamen
bina yönetimi sorumludur. Bina yöneticileri asansör bakım sözleşmesi yapacağı firmayı iyi
araştırmak durumundadır. Değerlendirmeyi sadece fiyat üzerinden yapmak, diğer kriterleri
göz önüne almamak doğru bir değerlendirme yöntemi değildir. Bina yöneticilerimize Asansör
Bakım Firması seçiminde tavsiyelerimiz şu şekilde olacaktır.
1- Bilmediğiniz firmalar yerine sürekli çalıştığınız ve tanıdığınız firmaları tercih edin.
2- Bakımcı firmanızın yeterlilik belgelerini mutlaka soruşturun.
3- Bir kaza vukuunda ortadan kaybolan bir kişi ya da firma seçmediğinizden emin olun.
4- Bakımcı firmanız hakkında şikayetlerinizi iletebileceğiniz bir mesleki kuruluşa üyeliğini
mutlaka araştırın.
5- Binanız adına düzenlenmiş Asansör Sigorta Poliçenizi mutlaka isteyin.
6- Ucuz asansör bakım fiyatı önerenlerin hayatınızı da ucuza sayacağını asla unutmayın.
Asansör konusunda yeterli teknik bilgiye, belgeye, tecrübeye sahip olmayan ve yeterli
personeli istihdam edemeyen firmaların ucuz fiyat tekliflerine aldanmayın. Bir süre sonra
topladıkları bakımları ellerine yüzlerine bulaştıran ve halkımızı mağdur eden bu firmalardan
bina yöneticilerinin uzak durmalarını önemle hatırlatıyorum. Asansör bakım ve servisi işinin
maliyet kalemlerini hiçe sayarak sadece rant kapısı olarak gören ve halkın can ve mal
emniyetini hiçe sayan bu maceracı, belgesiz işletmelerin halkımıza faydalı olabilmesi söz
konusu değildir. İlgili yönetmeliklerin hem bakım firmasına hem de bina yönetimlerine ağır
sorumluluklar yüklediğini unutmamak gerekir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10146.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Atama Bekleyen Öğretmenlerden Mezarlı
Eylem
Kayseri’de, atama bekleyen öğretmenler yaptıkları eylemde temsili bir mezar oluşturarak,
öğretmen atamalarını protesto etti.Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında
atanamayan öğretmenler adına konuşan Aslı Erdoğan, “Ataması...
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Kayseri’de, atama bekleyen öğretmenler yaptıkları eylemde temsili bir mezar oluşturarak,
öğretmen atamalarını protesto etti.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında atanamayan öğretmenler adına
konuşan Aslı Erdoğan, “Ataması yapılmayan branş öğretmenleri olarak biz kimiz?
Akrabalarımıza, konu komşuya göre okumuş, işsiz, atanamamış gençleriz. Ücretli olarak
çalıştığı okullarda, ‘ücretli misin, kadrolu musun?’ sorularıyla meslektaşları tarafından maddi
manevi ayrımlara maruz kalan öğretmenleriz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı’ya
göre atanamadığı için öğretmen olmayan üniversite mezunlarıyız. Bir doktor, bir mühendis,
bir avukat mezun olduğunda doktor, mühendis, avukat olabiliyorken, biz ülkeye katacağı çok
şeyi olan, eğitimini aldığı işi yapmak isteyen, mutlu bir yuva ve düzenini kuramayan, iş gücü
köreltilen gençleriz” diye konuştu.
Erdoğan ayrıca, ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını istediklerini belirterek, Şubat ayında 40
bin öğretmen ataması yapılmasını beklediklerini söyledi.
Yapılan konuşmanın ardından, atama bekleyen bir öğretmen adayı temsili olarak hazırlanmış
mezara yatarak, öğretmen atamalarını protesto etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10147.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Yahyalı’dan Suriye’ye Yardım Tır’ı
Yahyalı Verenel Derneği tarafından Suriye’deki insanlar için toplanan yardımlar dualarla
Suriye’ye yollandı.Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ve Yahyalı Müftüsü...
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Yahyalı Verenel Derneği tarafından Suriye’deki insanlar için toplanan yardımlar dualarla
Suriye’ye yollandı.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Kafalı ve Yahyalı Müftüsü Ahmet İnceler, dernek yöneticileri ve halkın
katıldığı tören Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende konuşma yapan Başkan Esat Öztürk
kardeşliğin önemi vurguda bulunarak, " Bugün hava soğuk. Havanın soğuk olmasının bir
avantajı var. Suriye’deki kardeşlerimizin hissettiklerini de burada hissetmek önemli. Tam da
manidar bir iklim de bu konuşmayı yapıyoruz. Birazcık oradaki kardeşlerimizi hissedelim.
Bizim şemsiyemiz, üzerimizde pardösümüz var ama oradaki kardeşlerimiz bunları bulamıyor"
dedi.
Yahyalı’da idarecilik yapmanın, vatandaş olmanın, yaşamanın büyük şans olduğunu ifade
eden Başkan Öztürk, " Biz Kaymakamlığı ile Belediyesi ile tüm kamu kurum kuruluşları ile
ilçede yaşayan herkesle bir bütünüz. Biz Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız.
Ben huzurunuzda Kaymakamımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Sağ
olsunlar ciddi bir destek verdiler. Bu destekler devam edecek. Yahyalı’ ya bir TIR yardım
yetmez. Biz hayırda yarışmalıyız" diye konuştu.
Dernek yöneticisi Hüseyin Kiraz ise, " Yardımın toplanmasında emeği geçen herkesten Allah
razı olsun. Rabbimiz Kuran’da ’insan dik yokuşu aşamadı’ buyuruyor. O dik yokuş bir
yoksulu giydirmek, bir açın karnına lokma götürmektir buyuruyor. İnşallah bu yardımlarınız o
dik yokuşu aşmamıza vesile olacaktır."diye konuştu.
İlçe Müftüsü Ahmet İnceler tarafından yapılan duanın ardından, yardım TIR’ı toplanan
yardımları ulaştırmak üzere Suriye’ye doğru yola çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10148.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Otogarda ’kış Lastiği’ Denetimleri Devam
Ediyor
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Başoğul, Otogar’da kış
lastiği denetimlerinin devam ettiğini söyleyerek, "Kayseri’deki tüm araçlar kış lastiği
kullanıyor" dedi.Kayseri’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Başoğul, Otogar’da kış
lastiği denetimlerinin devam ettiğini söyleyerek, "Kayseri’deki tüm araçlar kış lastiği
kullanıyor" dedi.
Kayseri’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış aylarının gelmesi ile
beraber yolcu otobüslerini denetleyerek, kış lastiği olmayan otobüslerin seferlerini iptal
ediyor. Devam eden uygulama hakkında bilgiler veren Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali

Bağoğlu, "İlimizde kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle başlamıştır ve 1 Nisan
2015’e kadar devam edecektir. İlimizdeki tüm araçlar buna uyuyorlar bu konuda çok
mutluyuz. Bizim burada aradığımız şartlar lastiklerin kış lastiği olması ve baklava dilimli
lastiklerin olması önemlidir. Bu lastiklerde MS yazısı olmalıdır. MS çamur ve kar anlamına
gelmektedir. Bu şartları arıyoruz. Bu şartlar varsa terminaldeki araçlarımıza çıkış izni
veriyoruz. Lastikler bu şartlara uymuyorsa araçlardan yolcuları indiriyoruz, aracı trafiğe
çıkartmıyoruz. Sadece lastik değişimi için araçların terminalden çıkmasına izin veriyoruz ve
519 TL para cezası kesiyoruz" dedi.
Denetimlere yük taşıyan taşıma araçlarınında dahil olduğunun altını çizen Başoğul, "Şuan için
hususi araçlarda böyle bir durum aranmamaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği
için kendi araçlarında da bu lastikleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kar lastiği olan
araçların kışın fren mesafesi, durma mesafesi veya kayma olasılığı sürücü ve araç yönünden
olumlu olmaktadır. Araçlarda yaz lastiği olduğu takdirde bu araçlar karlı zeminde tutuş
mesafesi ve tutuş aralığı olmadığı için araçlar kayarak kazaya neden olmaktadır.
Vatandaşların canı ve malı zarar görmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10149.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Develi’de Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, göreve geldikleri ilk günden bu yana, Develi’de
kentsel dönüşüme ve her zaman yeni projelere imza atmaya özen gösterdiklerini
söyledi.Develi Belediyesi olarak çalışmalarına ilçe meydanı düzenlemesiyle...
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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, göreve geldikleri ilk günden bu yana, Develi’de
kentsel dönüşüme ve her zaman yeni projelere imza atmaya özen gösterdiklerini söyledi.
Develi Belediyesi olarak çalışmalarına ilçe meydanı düzenlemesiyle başladıklarını söyleyen
Mehmet Cabbar projelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne anlattı. Kentsel dönüşüm
ile alakalı çalışmalarından bahseden Cabbar, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren
kollarımızı sıvadık. İlk önce işe şehir meydanımızdan başladık çünkü ben her zaman
söylüyorum şehirlerin ilk intibası şehirlerin boyutuyla ölçülebilecek bir yapıda olması
gerekiyor. Bizim merkezimiz biraz atıl durumdaydı. Biz hemen ilk iş olarak orayı revize
ederek, ham altyapısını hem üst yapısını ve oturma olanaklarını daha iyi bir hale getirdik"
şeklinde konuştu. Develi İçe Meydanı’nı yaşanılası bir mekan hakline getirdiklerini belirten
Mehmet Cabbar, "Farkındalığımız da oldu daha önceden buraya ne bayanlarımız gelirdi ne de
çocuklarımız gelirdi. Bu yüzden yapının bir bölümünü çocuklarımız ve bayanlarımız için
düzenledik. Çocuk oyun guruplarıyla donattık. Ailelerimizin oturabileceği masalar yaptık.
Dolayısıyla havaların sıcak olduğu dönemde kadınlar çocuklarını alıp gelerek buralarda vakit
geçirebiliyorlar. Buraya hiç kadın gelmezken şimdi birçok kadın ve çocuk geliyor. Bu

noktada da biz çok teşekkür aldık. Daha da geliştireceğiz inşallah. Develi için en büyük
projedir diyebileceğimiz bir atılımdır" dedi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM DÖKÜK EVLERDEN BAŞLAYACAK"
Kentsel dönüşümü gerçekleştirdikleri taktirde Develi’nin her noktasının gelişime uğrayacağı
söyleyen Cabbar, "Belediyenin karşısında eski yıkık dökük evler var. Bizler Büyükşehir
Belediyemizin desteğiyle projeyi bu dönem hayata geçireceğiz. Şuan da zaten dosyayı
hazırladık. Bugün Kayseri Büyükşehir belediyesi meclis toplantısı var dosyayı
büyükşehrimize sunup yetkiyi aldıktan sonra bakanlık vasıtasıyla da bu projeyi hayata
geçirmeye çalışacağız ve Develi ilçesinin gelişimine çok büyük bir katkı sağlayacağımıza
inanıyorum. Kentsel dönüşün anında yapılabilecek bir şey değil projelerle ve aşamalarla
gidilmesi gereken bir çalışma gerektirir. Şuan ki kentsel dönüşüm yapmayı düşündüğümüz
alan ilçemizin Yukarı Mahallesi’nden başlayıp Aşağı Everek mahallemizde yukarı Develi yol
ayrımına kadar olan bölgeyi kapsayan 400 bin metre karelik bir alanı kapsıyor" dedi. Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi’deki kentsel dönüşümü aşama aşama yapacaklarını
söyleyerek," 85 bin metre karelik ilk etabımızın hazırlığını şuanda yaptık ama bakanlığımıza
400 bin metre kare üzerinden bir başvurumuz olacaktır. Büyükşehirden onay aldıktan sonra
hızlı bir şekilde bu işi gerçekleştireceğiz. Bu konuda da profesyonel anlamda çalışmalar
yapıyoruz. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesinin imar komisyonunu ilçemize davet ettim ve
bölgeleri gezdirdim. Bununla yetinmeyip İstanbul’da bu konuda uzmanlaşmış örneğin Esenle
belediyesinde çok büyük projelere imza atmış birkaç firmayı Develi belediyemize davet
ederek onlardan sunumlar aldık. Ufkumuzun genişlemesi ve bilgi dağarcığımızın genişlemesi
noktasında bilgiler aldık" ifadelerini kullandı.
SOSYAL ALAN PROJELERİMİZ ’AKSU’ VE ’GENÇLİK MERKEZİ’ OLACAK
Develi’de sosyal alanları genişletmek için de proje tasarladıklarını söyleyen Mehmet Cabbar,
Aksu Mesire alanı ve Gençlik Merkezi isminde proje hazırladıklarını belirtti. Projeler
hakkında bilgiler veren Cabbar," Bizim Büyükşehir ile alakalı iki tane büyük ve önemli
projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Aksu mesire alanımıza park ormanı şeklinde tesislerin
yapılmasıdır. Diğeri ise kadın ve gençlik kolları ve gençlik merkezi olarak adlandırdığımız
tesisin Develi’ye kazandırılmasıdır. Bu kadın ve gençlik merkezinin içerisinde yüzme havuzu
da dahil birçok hem kadınların hem gençlerin enerjilerinin güzel anlamda sarf edecekleri
ortamın oluşturulacağı bir projedir. Bunun yerini belirleyerek büyükşehrimize teslim ettik.
Projemiz hazır. Havanın uygun olmasına göre 2015’in ilk aylarında buranın temel atma
törenini büyük başkanımız Mehmet Özhaseki beyin katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Diğer
bir büyük projemiz olan Aksu mesire alanıyla ilgili ortak bir proje oluşturduk. Projemiz
şuanda hazır fakat bölge Orman bakanlığına ait olduğu için Develi belediyesine tahsisi
yönünde gerekli yasal başvurularımızı yaptık ve Orman bakanlığının bölgeyi bize teslim
etmesini bekliyoruz. Bugün teslim etseler projemiz hazır olduğu için hızlı bir şekilde
çalışmalara başlayacak boyuttayız. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun bizlere imkanları
ölçüsünde destek oluyorlar. Bu noktada başkanımıza, daire başkanlarımıza, müdürlerimize
teşekkür ediyorum. Aradığımız zaman hiçbir nezaketsizlik ve hayır cevabıyla karşılaşmadık"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10150.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Mhp İncesu Ve Yeşilhisar İlçe Kongrelerini
Yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi İncesu ve Yeşilhisar 11. Olağan Genel kurulu yapıldı. Genel
Kurullarda Yeşilhisar İlçe Başkanı Ömer Semerci ve İncesu İlçe Başkanı Fatih Keleş,
delegelerin oylarının tamamını alarak yeniden İlçe Başkanlığına...
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Milliyetçi Hareket Partisi İncesu ve Yeşilhisar 11. Olağan Genel kurulu yapıldı. Genel
Kurullarda Yeşilhisar İlçe Başkanı Ömer Semerci ve İncesu İlçe Başkanı Fatih Keleş,
delegelerin oylarının tamamını alarak yeniden İlçe Başkanlığına seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe genel kurulları Yeşilhisar ve İncesu ilçeleri ile devam etti.
İncesu Esnaf ve Sanatkârlar Odası konferans salonunda düzenlenen ilçe kongresine Milliyetçi
Hareket Partisi Grupbaşkanvekili Prof.Dr Yusuf Halaçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl
Başkanı Mete Eke, Ülkü Ocakları Başkanı Selim Gümüş, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun
Ataş, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, İlçe Başkanları ve partililer katıldı.
Divan Başkanlığını Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş’ın yaptığı genel kurulda saygı
duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından ilçe başkanı Fatih Keleş tarafından faaliyet
ve mali raporlar okundu.
İL BAŞKANI METE EKE “ SİZ NE BİÇİM İKTİDARSINIZ”
Genel Kurulda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanı Mete Eke yaptığı konuşmada
AKP’nin Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklarla mücadele için kurulduğunu ancak AKP iktidarı
ile ‘’Yoksulluğun’’ tavan yaptığını belirterek, yolsuzluk ve yasaklar AKP iktidarı ile
cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Siz ne biçim iktidarsınız? dedi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili eleştirilerde bulunan İl Başkanı Mete Eke ”Dış
politikada sıfır sorundan adeta hasım olmadığımız ülke kalmadı, buna sebep olan dönemin dış
işleri bakanı ise şu an başbakan. Şimdi sormak lazım: ‘’Siz dış işlerinde hangi başarıya imza
attınız da başbakan olarak başımızdasınız? Bunları sorgulamak lazım ve biz bunu 2015
seçimlerinde sandıkta soracağız.’’ Diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranlarında ciddi artış olduğunu ifade eden Eke sözlerine
şöyle devam etti;
“ 2009 Mahalli idareler seçimlerinde aldığımız oy oranı % 29,4, bu oranın rakamsal karşılığı
ise 223 bin. Bu rakamları genel seçimlere denklediğimizde az bir gayretle 4 milletvekili
çıkarma potansiyelimiz var. Kayseri’de çok ciddi yükselen bir trendimiz söz konusu.” dedi.
AKP’li Balıkesir belediyesinin Kuvayı Milliye Caddesi’nde yer alan “ Ne Mutlu Türküm
Diyene” tabelasının kaldırılmasına tepki gösteren Eke, ”Balıkesir belediyesi 30 Mart seçimleri
öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nde idi. Belediyenin AKP’ye geçmesinin ardından ilk
icraatları Ne Mutlu Türküm Diyene yazısını kaldırmak oldu, siz hangi hakla ve mantıkla bunu
kaldırıyorsunuz. Türklüğü ayaklar altına alan bu iktidardır, Ne Mutlu Türküm Diyene yazısını
indiren bu iktidar, zinayı suç olmaktan çıkaran bu iktidara necip Türk milleti bir gün dur
diyecektir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Grupbaşkanvekili ve Kayseri Milletvekili Prof.Dr Yusuf Halaçoğlu
ise yaptığı konuşma da birileri tarafından çok başarılı görülen iktidar 12 yıllık iktidar
dönemlerde islam ve Müslümanlık deyip, Müslümanlığa en büyük zararı verdiler.” dedi.
Halaçoğlu konuşmasına şöyle devam etti;
“ Mecliste bir milletvekili Allahın tüm vasıfları Recep Tayyip Erdoğan’da var diyor, hadi bu
vekil bir halt işliyor, onun muhatabı olan kişi neden vekiline sen ne halt yiyorsun demiyor,
Müslümanlık islam diyen bir iktidar, tanesi bin lira olan altın varaklı kadehler alıyor ve ne
yazık ki yaşanan bu duruma vatandaşlar sessiz kalıyor” diye konuşu.
İNCESU’DA KELEŞ, YEŞİLHİSAR’DA SEMERCİ GÜVEN TAZELEDİ
Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. İncesu Olağan Genel Kurulunda delegelerin tüm
oylarını Fatih Keleş, yeniden İlçe başkanlığına seçilerek güven tazeledi. İncesu İlçe Genel
kurulunun ardından Yeşilhisar ilçesine geçildi. Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda
gerçekleşen Genel Kurulda, İlçe Başkanı Ömer Semerci tarafından faaliyet ve mali rapor
okundu.
Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yeşilhisar İlçe Başkanlığına delegelerin tüm oyunu
alan Ömer Semerci yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10151.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Yüzmeye Engel Yok
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, görme engellilere yönelik
düzenlenen yüzme kursunda, 20 görme engelli vatandaş yüzmeyi öğreniyor.Kayseri Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzu’nda...
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Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, görme engellilere yönelik
düzenlenen yüzme kursunda, 20 görme engelli vatandaş yüzmeyi öğreniyor.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen
kursta 20 görme engelli vatandaş yüzme eğitimi alıyor. 8 ay önce yüzme eğitimi almaya
başlayan görme engelli kursiyerler, eğitmenlerinin ve arkadaşlarının beğenisini topluyor.
Görme engellilere yönelik verilen kurs hakkında bilgi veren, Yüzme Antrenörü Vacid Köse,
görme engellilere yüzmeyi öğretmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek, zor olanın bir
eğitmen için en ideal olan eğitim olduğunu ifade etti. Normal insanlara kıyasla görme
engellilerin yüzme eğitiminin daha zor olduğunu belirten Köse, şu ana kadar 15 kişinin
yüzmeyi öğrendiğini söyledi. Köse, ” İl Müdürlüğümüzün sayesinde kurslar cumartesi ve
pazar günleri oluyo. 20 kişilik bir grupla başladık yani çoğunluğu da 20 kişinin yani 15 in
üzerindekiler yüzmeyi öğrendi. Görme engellilerin normal insanlara göre öğrenmesi daha zor
gösterdiğiniz hareketi görmüyorlar onlara hareketi kendi üzerlerinde göstererek öğretmeye
çalışıyoruz yüzme çok zor bir spor olmadığı için çünkü bir şekilde suyun kaldırma kuvveti
olduğu için su da yüzerliliği sağlıyor. Normal insanlara göre çok iyi seviyede yüzmelerini

bekleyemeyiz çünkü o kadar yapamıyorlar göremiyorlar ama kendilerini kurtaracak kadar
yüzme öğretiyoruz. Görme engeli yüzmesine kesinlikle engel değil. Bütün engelli
kardeşlerimizi yüzmeye davet ediyoruz burada biz onlara en iyi şekilde yüzmeyi öğretiyoruz
bu eğitimi veriyoruz havuzumuzun saatleri görme engelli vatandaşlarımız geldiğinde sadece
onlara ayrılıyor çünkü normal vatandaşlarla aynı saatte olması sıkıntı oluyor. Bu saatte sadece
görme engelli vatandaşlarımıza ayırıyoruz ‘’ şeklinde konuştu.
“ENGELLER ÇALIŞMAKLA AŞILIR”
8 aydır yüzme kursuna katılım sağlayan, Mehmet Alper ismindeki bir kursiyer de, yüzde 92
görme engelli olduğunu söyleyerek,”Yüzmeyi yavaş yavaş öğrenmek üzereyiz hayattan
kopmuyoruz yüzmeyi çalıştık çabaladık güzel bir şekilde yüzüyoruz yani. Hiçbir engel hiçbir
şeye engel değildir engeller çalışmakla aşılır insana çalıştığından başkası yoktur yani,
çalışarak yüzme öğrenilebiliyor. Yüzmeyi öğrendik şimdi yarı yüzüyoruz fakat daha ileride
daha güzel yüzebiliriz çalışmalarımıza bağlı” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10152.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Ak Parti’de İncesu Ve Yeşilhisar Kongreleri De
Tamamlandı
AK Parti Kayseri teşkilatı tarafından her hafta sonu düzenli şekilde yapılan ilçe kongreleri, bu
haftada İncesu ve Yeşilhisar ilçeleri ile devam etti. Kongreler sonunda, İncesu İlçesi’nde
mevcut Başkan İsmail Tekinsiz, Yeşilhisar İlçesi’nde...
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AK Parti Kayseri teşkilatı tarafından her hafta sonu düzenli şekilde yapılan ilçe kongreleri, bu
haftada İncesu ve Yeşilhisar ilçeleri ile devam etti. Kongreler sonunda, İncesu İlçesi’nde
mevcut Başkan İsmail Tekinsiz, Yeşilhisar İlçesi’nde de mevcut Başkan Abdullah Sami
Ceylan tek liste ile girdikleri kongreden yeniden ilçe başkanı seçildi.İlk kongre İncesu
İlçesi2nde gerçekleştirildi. Belediye Düğün Salonu’nda yapılan kongreye, AK Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer, Bölge Koordinatörü Recep Yıldırım, AK Parti Kayseri İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden, İlçe koordinatörleri, İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve
delegeler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, açılış konuşması
yapan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti’nin 13 yılında çok büyük atılımlar yaparak,
hayal bile edilemeyen yatırımlara imza attığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na devretmesi ile birlikte yeni bir
dönem başladı. Bizlerde, AK Parti teşkilatları olarak, bu yapılanları daha da artırmak için
uğraş vereceğiz. Bunların ilk hedefi de bu kongrelerdir. Bu kongreler sonucunda, yeni bir
güçle, taze bir kanla çok daha iyi hizmetler yapacak kadroları kuracağız. Bu birlik ve
beraberlik bizlerde olduğu sürece, bu dayanışma bizlerde olduğu sürece, bizim bileğimizi hiç
kimse bükemez." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, 2015 yılı bütçesi hakkında açıklamalarda
bulundu. Tamer, "2015 yılı bütçesinin 473 milyar TL ile kapattık. Şöyle bir geçmişe doğru
baktığımızda bütçeler her zaman sıkıntılı olmuştur. Partililerin tartıştığı, kavgaların olduğu
dönemler yaşandı. Artık şükürler olsun ki, o dönemler bitti. Niye bitti? Çünkü artık denk
gelen bir bütçe var. Verdiği sözleri yerine getiren bir hükümet var. Her zaman ileriye yönelik
projeleri olan, geleceği olan bir hükümet var. Baktığımız zamanda, kardeşliği, sevgiyi her
zaman ön plana çıkaran bir ortam oluştu" dedi.Çözüm sürecine de değinen Tamer, "Çözüm
süreci devam ediyor. İnşallah çok kısa bir zamanda, yaz gelmeden bir sonuç alacağımıza
inanıyorum. Allah bir daha bu acıları göstermesin. İnşallah bu konunun da üstesinden
geleceğiz. Yıllarca devam eden, o terör belasını da ortadan kaldırmış olacağız." şeklinde
konuştu. Yeşilhisar İlçesi’nde konuşan, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise,
Yeşilhisar ilçesine yeni bir el değdiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Yeşilhisar da böyle
güzel katılımlı, kalabalık, hepimizi gururlandıran güzel bir kongre yapılıyor. Bu beni son
derece mutlu etti. Biz sadece adı AK Parti olan bir parti falan değiliz. Biz bir davanın adıyız.
Kökü ezelde, dalları ebette olan ve ilahi ömür kıyama kadar devam edecek olan bir davanı
erleriyiz. İşte Yeşilhisar, Kayseri ve tüm Türkiye bu davaya sahip oluyorlar. Bu hizmet
kervanını bundan sonra devam ettirecek kardeşlerimize başarılar diliyorum.
Kardeşlerim, bir ilçe deyip geçmeyin. Bir oy deyip geçmeyin. Geçmiş yıllarda, bir siyasi
partinin ilçe kongresinde, bir şahıs, bir farkla oy alarak delege oldu. O oyla bir yere aday oldu
ve sonunda başbakan oldu. Ve Türkiye’yi batırdı. Hem partisini batırdı, hem de Türkiye’yi
batırdı. Türkiye, 70 sente muhtaç hale o bir oy yüzünden geldi. O kişi kongrede delege
seçilemese idi. Başbakan olamayacaktı. Yani partinin başına geçemeyecekti. Onun için bir
deyip geçmeyin. Oyunuza sahip çıkın. Biz sizlerin oylarınıza sahip oluyoruz. O oylar
sayesinde de Türkiye’ye sahip oluyoruz."
Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Kongreye tek liste ile giren mevcut başkan
İsmail Tekinsiz, yeniden İncesu ilçe başkanlığına seçildi.
Günün ikinci kongresi ise, Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Burada da kongreye tek liste
ile giren mevcut başkan Abdullah Sami Ceylan güven tazeleyerek ilçe başkanlığına seçildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10153.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Kayseri’de Dumansız Hava Sahası İçin
Denetimler Devam Ediyor
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinin zararlarının
engellenmesi için 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü
Hakkında Kanun hükümlerine uymayan işyerlerine denetimlerin devam ettiğini ve yasağa
uymayan işyerleri ve kişilere gerekli cezanın uygulandığını söyledi.
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Vali Düzgün, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü,
Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ile diğer kamu kurumlarınca 59 denetim ekibi
oluşturulduğunu belirterek, yapılan denetimler sonucu kanun hükümlerine uymayan 2
işletmeye kapatma cezası verilmesinin yanı sıra 2013 yılında yapılan 37.729 denetimde 210
işletmeye ve 907 şahsa toplamda 327 bin TL para cezası uygulandığını kaydederken, 2014
yılının ilk 10 ayında yapılan 28.723 denetim sonucunda yine 132 işletme ve 272 şahsa 194 bin
TL para cezası uygulandığı da belirtti.
Kayseri ve ilçelerinde özellikle eğitim ve öğretim kurumlarının etrafında faaliyet gösteren
bakkal, market, büfe ve tekel bayi gibi işletmelerde denetimlerin devam edeceğini söyleyen
Vali Düzgün, öğrencilere bağımlılık yapıcı maddeler ile sigara satışlarının engellenmesi
amacıyla denetim ve kontrollerin sürdürüldüğünü, amaçlarının ceza yazmak olmadığını,
denetim ekiplerince işyeri sahiplerinin bu konularda bilgilendirildiğini, ancak ticari gayelerle
kanunlara uymamakta direnen ve sigara içilmesine göz yuman işyeri sahiplerine hoşgörü
gösterilmeyeceğini ifade etti.
Vali Düzgün, yasaklanmış alanlarda sigara içildiği veya içirildiğinin tespit edilmesi halinde
vatandaşların Alo 184 SABİM ile Alo 155 Polis, Alo 156 Jandarma ve Alo 153 Zabıta
hatlarından herhangi birine bildirimde bulunmalarının iyi vatandaş olmanın bir gereği
olduğunu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10154.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

2014 Sanayi Gecesi Ödülleri Verildi
Kayseri Sanayi Odası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Sanayi Gecesi 2014” Enerji
ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
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Bu yıl 10.’su düzenlenen gece Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanı sıra
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Kayseri
Sanayi
Odası
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Mustafa
Boydak, Üniversitelerin Rektörleri, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye
Başkanları, Kamu Kurumlarının İl Müdürleri, Oda ve kuruluşların temsilcileri ile Sanayi
kuruluşlarının Yönetim Kurulu Başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gecede yaptığı konuşmada, ödül alan
sanayicileri tebrik ederek, “Kayseri Sanayi Odamızın 48’inci kuruluş yıldönümünü
kutluyorum. Nice üretimler ve ülkemizin kalkınmasına katkılarda bulunmasını diliyorum”
dedi.Bakan Yıldız, Kayserili sanayicilerin başarılı ve gayretli çalışmalarının artarak devam
etmesi arzusu içerisinde olduğunu ifade ederek, ülkenin kalkınması adına gayret gösteren iş
adamlarına ve sanayicilere her zaman desteğinin olduğunu da hatırlattı.Vali Orhan Düzgün,
gecede yaptığı konuşmada Kayseri Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen
sanayi gecesinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bölge ve ülke

ekonomisinin kalkınması için bedenleriyle, beyinleriyle gayret gösteren, ülkenin gelişmesi,
ihracatımızın artması için uğraş veren sanayicilerle beraber olmanın onur ve gurur verici
olduğunu söyledi ve şöyle devam etti.“Ülkemizde son 10 yılda yapılan çalışmalarla, sağlanan
istikrarla ihracatımızın ciddi bir şekilde artmasına paralel olarak ilimizde de ihracat miktarı
son 10 yılda 5 kat artmış ve Kayseri’de son 10 yılda ihracat yapan firma sayısı 380 den 780
civarına geldi. İhracat yapan her firmanın ilimizin kalkınması ve istihdamın sağlanması için
yapmış olduğu gayretler elbette alınan ödüllerle ölçülemez. Her yeni fabrikanın açılışı
ihracattaki her artış, iş imkânı sağlanan her aileye destek sağlanması mutluluk ve huzur
gelmesi demektir. Bu günkü program aslında güzel bir güne de rastlıyor. 12-18 Aralık yerli
Malları Haftası. Bizim çocukluğumuzda nostalji ile kutladığımız yerli malı haftası artık günün
gelişmeleri doğrultusunda kutlanmalı ve yerli malı tüketiminde teşvik edici
olunmalıdır. Çünkü yerli tüketimin arttırılması aynı zamanda yerli üretimin de arttırılması
demektir. Yerli tüketim ile özellikle talebin artması, bölgemize ülkemize yeni fabrikaların
açılması, iş imkânlarının sağlanması demektir. Her bir iş olanağı da gelecekte gençlerimizin
branşlarına göre yeni iş imkânına sahip olması anlamına geliyor.”Vali Düzgün konuşmasının
sonunda Türkiye’de ilk 500 firma içerisine girmeyi başaran ve ödül alan firmaları tebrik
ettiğini, başarılarının giderek artması arzusu içerisinde olduğunu ifade etti. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’da Kayseri Sanayi Odası tarafından
düzenlenen sanayi gecesinde bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade ederek, gecede ödül
alan firmaları tebrik etti. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak,
geleneksel hale gelen Sanayi Gecesinin 10.’sunu düzenlediklerini belirterek, başarılı sanayi
kuruluşlarına değişik kategorilerde toplam 73 ödül verileceğini belirtti. Konuşmaların
ardından gecede 2013 yılında başarı gösteren 73 üyeye plaket verildi. İSO ilk 500
sıralamasına giren firmalar ile ikinci 500 sıralamasındaki firmalara ödül verildi. Özel
ödüllerin yanı sıra kurumlar vergisi ile en fazla ihracat yapan ilk 3 firmaya ödülleri Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10155.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Diyanet İşleri'nden Lüks Araç Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı bazı yayın organlarında çıkan haberler nedeniyle yazılı bir açıklama
yaptı. ''Açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı, milletimize yönelik din hizmeti faaliyetlerini
Türkiye Diyanet Vakfıyla dayanışma içerisinde yürüten bir kurumdur. Milletimizin hayırhasenat inancının eseri olarak Türkiye Diyanet Vakfına emanet ettiği bağışlar, ülkemizin ve
dünyanın dört bir yanında milletimizin desteğiyle filizlenen dini ve hayri faaliyetlerle eğitim
hizmetlerine harcanmakta ve bu harcamalar kamuoyuyla her vesileyle paylaşılmaktadır''
denildi.
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Yapılan açıklamanın detayları ise şöyle:
Milletimizin emaneti olan bağışlarla Sayın Diyanet İşleri Başkanına veya Başkanlık
merkezindeki yetkililere lüks makam aracı alındığını veya benzeri lüks harcamalar için
kullanıldığını düşünmek dahi, Diyanet İşleri Başkanlığını ve onun milletin emanetine
duyduğu derin saygıyı idrak etmemekle ilgilidir.
Bu itibarla; söz konusu haberlerde yer verildiği şekliyle Türkiye Diyanet Vakfı imkânlarıyla
Sayın Diyanet İşleri Başkanına ve Başkanlık merkezindeki diğer yetkililere makam aracı
alındığı iddiası asılsız ve mesnetsiz olduğu gibi, medya etiği açısından da iyi niyetten uzaktır.
Haberde yer verilen tüm araçlar, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla verilen
izinlere ve Maliye Bakanlığının bilgisi dahilinde, Devlet Malzeme Ofisi tarafından
gerçekleştirilen ihalelerle satın alınmış olup, satın alma bedelleri Devletin resmi belgelerinde
saydam bir şekilde kayıtlıdır. Harcanan rakamlar bahsi geçen haberde yer verilen rakamların
çok altındadır. Ayrıca harcamaların tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanı sıra
kamuoyunun denetimine de açıktır.
Türkiye Diyanet Vakfının son yıllara yaptığı etkin faaliyetlerle ülkemizde ve dünyada
edindiği çok kıymetli ve saygın konumunun milletimizin vicdanında uyandırdığı derin
heyecanın her geçen gün arttığı bir dönemde, çirkin ve gayr-ı ahlakî bir algı operasyonun bir
parçası olarak tamamı bütçe kanunu ile sağlanan imkanlarla gerçekleştirilen harcamaları
Diyanet Vakfıyla ilişkilendirmek, insaf ve hakkaniyetten uzaktır. Bu gerçek dışı haberlerle
ilgili hukukî işlemler ivedilikle başlatılacaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10156.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

800 Bin Kişiye 250 ile 550 TL Arasında Ek
Ödeme
Yeni sistemde; öğrenci başarısı öğretmene kariyer basamaklarını tırmandıracak, buna göre de
maaş artacak. Uzman öğretmenin 200-250, kıdemli uzman öğretmenin 250-450,
başöğretmenin 450-550 TL ücret farkı olacak
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Öğrencinin başarısı öğretmene kariyer getirecek. Öğretmen, öğrencisinin başarısına bağlı
olarak uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kariyer
basamakları arasında 200-550 TL arası maaş farkı getirecek. Kariyer basamakları her 5 yılda
bir değerlendirecek. Aynı performansı gösteremeyen öğretmen alt seviyeye düşecek. MEB'in
3 yıldır üzerinde çalıştığı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi, önümüzdeki günlerde son haliyle
açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, strateji belgesinde yapılan
değişiklikleri şöyle açıkladı:

SINAV YOK
UZMANLIK SINAVI YOK:Taslakta öğretmen kariyer basamakları için planlanan uzmanlık
sınavını kaldırdık. Uzmanlık sınavı yapmayacağız.
ÖĞRENCİ BAŞARISI ARANACAK: Aynı müdür seçiminde olduğu gibi, tüm kariyer
basamakları için form oluşturacağız. Formda her kariyer için istenen kriterler olacak. Örneğin;
öğrencinin sınav başarısı, genel başarısı, öğrencinin sanatsal ve bilimsel alanlardaki başarıları,
öğrencinin öğretmenden memnuniyeti, öğretmenin veli ilişkileri ve öğretmenin diğer
öğretmenlerle ilişkisi puanlanacak. Yeterli puanı alan öğretmen bir üst kariyer basamağına
çıkabilecek.
BAŞARI DÜŞERSE...
5 YILDA BİR YENİLENECEK
Ancak kariyer basamakları ölene kadar sabit kalmayacak. Aynı performansı devam ettirdiği
sürece uzman öğretmen olabilecek. Bir kadro gibi değil. 5 yıl boyunca uzman öğretmen maaşı
alacak. Aynı kriterleri devam ettirmezse uzmanlığı geri alınacak. Her 5 yılda bir aynı form
yeniden yapılacak. Yeterli olmayan, aynı kariyerde kalamayacak. Aynı yeterlilikleri
gösteriyorsa mevcut kariyerinde kalacak, yükseldiyse bir üst kariyere çıkabilecek, azaldıysa
bir alt kariyere dönebilecek.
BAŞÖĞRETMENE EKSTRA 550 TL
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin Maliye Bakanlığı ile görüşmelerinde kariyer basamakları
arasında ücret farklılığının getirilmesi gündeme geldi. Yeni gelecek kademeli sistemde uzman
öğretmen maaşlarında 200-250 TL, kıdemli uzman öğretmenlere 250-450 TL,
başöğretmenlere de 450-550 TL arasında ücret farkı öneriyoruz.
ÖZEL KANUN GELİYOR
Öğretmenlere özel kanun geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, kamudaki
memurların üçte birini öğretmenlerin oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Polis ve
hekimlere olduğu gibi özel bir Öğretmen Kanunu hazırlanması gerektiğini de strateji
belgesinde belirttik."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10157.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Ak Parti Grup Başkan Vekili Elitaş’ın Acı Günü
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın ağabeyi Ahmet Elitaş,
geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti.Ahmet Elitaş’ın cenazesi, cenaze namazının kılınması
için Cemii Kebir camiine getirildi. Mustafa Elitaş...
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AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın ağabeyi Ahmet Elitaş,
geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti.Ahmet Elitaş’ın cenazesi, cenaze namazının kılınması
için Cemii Kebir camiine getirildi. Mustafa Elitaş burada İçişleri Bakan Yardımcısı Osman
Güneş başta olmak üzere taziyeye gelenlerin taziyelerini kabul etti.Ahmet Güneş’in cenazesi
öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında toprağa
verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10158.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Paralel Yapı Operasyonu Kayseri'ye Sıçrar Mı?
Paralel yapıya yönelik emniyet ekipleri eş zamanlı olarak İstanbul ve bazı illerde operasyon
başlattı.
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Geçtiğimiz aylarda gazetemize yaptığı özel açıklamada büyük opersayonun sinyalini veren
gazeteci-yazar Abdurrahman DilipakParalel yapının Kayseri’de etkili çalışmalar yürüttüğünü
belirterek “Bundan dolayı da Kayseri operasyon yapılacak illerden biri olabilir” demişti.
Bu sabaha başlatılan geniş çaplı operasyonla gözler Kayseri2ye çevrilirken,
operasyonun Kayseri'ye sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10159.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Elitaş’ın Ağabeyinin Cenazesine Çiçek,
Akdoğan Ve Bozdağ Da Katıldı
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın ağabeyinin cenaze namazı için TBMM
Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da
Kayseri’ye geldi.AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın...
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın ağabeyinin cenaze namazı için TBMM
Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da
Kayseri’ye geldi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın 60 yaşında hayatını kaybeden ağabeyi Ahmet
Elitaş’ın cenazesi için TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’da Kayseri’ye geldi. Taziyeleri kabul eden Mustafa Elitaş,
Cemil Çiçek, Yalçın Akdoğan ve Bekir Bozdağ ile camiye girdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10160.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Ak Parti’li Elitaş’ın Ağabeyi Toprağa Verildi
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın 60 yaşında vefat eden ağabeyi Ahmet Elitaş,
kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.Camii Kebir’de kılınan
cenaze namazına TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan...
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın 60 yaşında vefat eden ağabeyi Ahmet Elitaş,
kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Camii Kebir’de kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Ahmet Elitaş’ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10161.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Cemil Çiçek Kayseri'de operasyonu yorumladı
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Sabah gerçekleşen operasyonlarla ilgili olarak, "Hepimizin
arzusu gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır" dedi.
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TBMM Başkanı Cemil

Çiçek, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın ağabeyinin
cenazesine katıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, Başbakan
Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte öğle yemeği yedi.Cemil
Çiçek, çıkışta gazetecilerin paralel yapı operasyonları hakkındaki sorularına ilişkin, "Ben onu
dinlemedim. Radyodan dinlediğim kadar adli bir işlemdir. O konuda bir şey söylemem. Nedir,
ne değildir. Hepimizin arzusu gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Onun dışında bir şey
söyleyemem" dedi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10162.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Şehitlik, Furkan’ın Çocukluk Hayaliydi!
Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan, Kayseri’de düzenlenen programda Şehit Furkan Doğan’ı
anlattı. Kayan, Furkan’ın lise yıllarından bir anısını paylaşarak: “Lisede okurken bir gün
sınıfındaki öğretmen soruyor. Sırayla ne olmak istersiniz diyor. Sırası gelen herkes kalkıp bir
şey söylüyor. Sıra Furkan’a geliyor. Furkan ise: Hocam inşallah ilerde şehit olmak isterim.
Cevabını veriyor” şeklinde ilginç bir anekdot aktardı.
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“Yusuf yüzlü hayâ abidesi”
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Adanmış Gençlik ve Şehit
Furkan Doğan’ programına İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Araştırmacı yazar Ramazan
Kayan, Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan, İlim Yayma Cemiyeti
Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kayseri İl Özel
İdaresi’nde gerçekleşen programda Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan: “Dostlar bu akşam
benim en zor akşamlarımdan biri. Geride kalan 4 yıl içerisinde Furkan ile ilgili yüzlerce
konferans verdim. Ama hayatımın en zor akşamı bu akşam… Karşımda Ahmet Doğan
Hocam, Furkan’ın ailesi, Ali Tokluman, başkanımız Bülent Yıldırım ve gemide beraber
olduğumuz dostların huzurunda Furkan’ı anlatmanın ne kadar zor olacağını siz de tahmin
edersiniz” dedikten sonra Furkan Doğan ile ilk tanışmasını şöyle anlattı: “Mavi Marmara
Gemisi’ne binmek için Antalya’ya gittik. Kepez Kapalı Spor Salonu bekleme alanında
Türkiye’nin her yerinden sivil toplum örgütleri, cemaatlerden, tarikatlardan gönüllü kültür
teşekküllerinden gelenler vardı. Dünyanın 37 ülkesinden gelen gemi yolcuları vardı. Her
dinden, gruptan, ideolojiden… Geminin hareket saatini beklerken Kayseri’den temsilci dostlar
geldiler. Ali abinin 10 kişilik ekibi ile salonda buluştuk. Bana dedi ki bizimle gelen genç bir
öğrencimiz var. Senin kitaplarını okumuş tanışmak istiyor. Tanışmak için yanıma getirdi.
Furkan ile tanışmam ilk o an oldu. Aldım kucakladım. Farklı bir sıcaklık hissettim. İlgimi
çekti, içim ısındı. Sıkıca kucakladım, eğildim yüzüne baktım. Ama ben Furkan’ın yüzüne
baktıkça, Furkan yüzünü eğdi. Önce anlam veremedim. Bu çocuk benimle neden yüz yüze
gelmiyor. Biraz daha yüzüne bakınca şunu gördüm. Furkan, edebinden, hayasından, iffetinden
başını kaldırıp da benimle göz göze gelmiyor. Şaşırdım. Yarabbi bu devirde böyle gençlerde
mi vardı? Tam da nesillerden ümidimizi kestiğimiz zaman da öyle birini karşıma çıkarıyorsun
ki Yusuf yüzlü haya abidesi… Ben yüzüne bakıyorum. O yüzünü önüne eğiyor. Kur’an’ı
Kerim’deki şu ayet aklıma geldi: Fetih Suresi Ayet 29: ‘Onların simalarındaki işaretleri
secde izindendir.’ Herhalde ayetim işaret ettiği yüz bu yüz olsa gerek dedim. Furkan’ın
anlında secde izini fark eder gibi oldum. O an bir ayet daha geldi aklıma: ‘Allah’ın boyası ile
boyanınız. Boyası Allah’ın boyasından güzel olan kim vardır.’ Önceden bu ayeti tefsir
etmekte zorlanıyordum. Yarabbi! Bir insan Allah’ın boyasıyla nasıl boyanabilir? Bu nasıl bir
renktir? Ama Furkan’a dikkatlice bakınca herhalde Allah’ın boyasıyla boyanmak bu olsa
gerek dedim.”
“Sanki bu çağın sahabesi”

Allah’ın sanki bu çağın bir sahabesi olan bir genç ile kendisini karşılaştırdığını kaydeden
Kayan sözlerine şöyle devam etti: “Geminin hareket saati geldi. Gemiye bindik. Akdeniz
sularında seyrediyoruz. Zaman zaman gözlerim Furkan’ı arıyor. Furkan’ı her gördüğümde
dalgın, durgun, üzgün ama olgun bir hali var. Sanki bu dünya ile ilişkisini bitirmiş gibi: dalıp
dalıp gidiyor. Uzaktan seyrediyorum. Yaşının üzerinde bir büyüklük, bir olgunluk hali var.
Ama geminin neresinde bir iş var, Furkan orada… Bazen bakıyorum elinde süpürge gemiyi
temizliyor. Gemide herkes kendisinden yaşça büyük olduğu için herkesin hizmetinde
koşuşturuyor. Bu çocuk faklı diyorum. Gözlerimle sürekli takip ediyorum. Gemide de öyle bir
kardeşlik havası var ki, Evrensel kardeşliğin tadını o gemide yaşadım. Hayatımın en güzel
namazlarını o gemide kıldım. Huşu ile namaz nedir diye hep düşünürdüm. Namaz
Platformu’nda huşu ile namazı anlatmaya çalışırdım. Dilim dolanırdı ve bir türlü doğru
cümleler kuramazdım. Ama o gemide Allah bizlere huşu içerisinde namaz kılmayı nasip etti.”
“Öldürmeye değil, diriltmeye gittik”
Kayan, daha sonra İsrail’in saldıracağı anı anlatmaya başladı. Gece 12’ye doğru kaptanın
kendilerine İsrail donanması tarafından kuşatıldıklarının bilgisini verdiğini ve bunun üzerine
can yeleklerini giyerek beklediklerini söyledi. Kayan: “O saatleri hiç unutmuyorum. Allah’ın
sekinesinin ne olduğunu o an sonuna kadar yaşadık. 650 civarında insan var. Korkan bir
Allah’ın kulunu görmedim. Panik, telaş, korku yok. Allah’ın oradakilerin kalbinden korkuyu
almış ve kafirlerin kalplerine korkuyu salmış… Ben buna birebir şahit oldum” şeklinde o
anları tasvir etti.
İsrail’in sabah namazındayken saldırıya geçtiğine dikkat çeken Kayan: “Şöyle hesap etmişler:
Müslümanların en savunmasız olduğu an namazda oldukları andır. Namazda hareket
edemezler. Biz de onları 5 dakika içerisinde derdest eder ve gemiyi ele geçiririz diye hesap
yapmışlar. Tüm namazları cemaatle kılıyoruz. Sabah namazının birinci rekatını cemaatle
kıldık ve ikinci rekata kalktık. Sadece gençlerimizden gemide nöbet tutanlar var. İkinci rekata
kalktığımızda sis ve ses bombaları, gaz bombaları, plastik mermiler ve gerçek mermiler atıldı.
Göz gözü görmez oldu. Bizimkilerin elinde mutfakta ele geçirdikleri süpürge sapları, kap
kacak ve soba şişeleri… Bunlarla kendilerini savunuyorlar. İsrail salt komandolarıyla
saldırıyor. Bizimkiler ellerinden silahları alıp denize atıyorlar. Çünkü biz öldürmeye değil
diriltmeye gittik. İşte o an İsrail askerlerinden 3’ünü esir aldılar. Korkudan affedersiniz altına
ediyorlardı. En savunmasız anımızı namaz kıldığımız zaman zannediyorlardı” dedi.
“Şehadet mi! Annem mi!”
Saldırı sırasında Furkan’ın ise Kayseri’den getirdiği kamerayla birlikte güverteye çıktığını
belirten Kayan, Furkan’ın şehadet anını ise şöyle anlattı: “Furkan, İsrail zulmünü
görüntüleyip, dünya kamuoyunu bilgilendirmek istiyor. Güverteye çıkıp, görüntü almaya
başlayınca İsrail ilk kurşunu atıyor. Furkan ilk darbeyi alıyor. Olayın devamını güvertede olan
Muammer Güneş bana şöyle anlattı: ‘Furkan yakınımdaydı. Yakın mesafedeydi. İlk kurşun
darbesini aldı. Kamerasıyla beraber düştü, düşerken kucakladım. Göz göze geldik. Bana
yönelip su dedi. Yanımda su yoktu. Furkan’a su vermek istedim. İsrail askerleri Furkan’la
ilgilendiğimi görünce ikinci kurşunu da bana sıktılar. Kurşun sağ yanağımdan girdi, sol
yanağımdan çıktı. Ben de diğer tarafa düştüm. Sonra İsrail askerleri Furkan’ı kucağımdan
çekti. Furkan bu kez İngilizce ‘water’ dedi. Furkan’a tekrar bir kurşun sıktılar. Ardından
yanımdan uzaklaştırdılar. Furkan’dan duyduğum son cümle şu oldu: Allah’ım şehadetimi
kabul et. Benim göremeyeceğim bir yere sürüklediler. Peş peşe yine kurşun sesleri duydum.
Arkasından diğer şehitlerimiz, 54 tane yaralımız… Baktık ki yaralı sayımız artıyor. Can kaybı
ve kan kaybı fazla olmasın diye bir saat sonra teslim olduk. 5 dakikada gemiyi ele geçiririz
diyen İsrailliler 1 saat sonra gemiyi ele geçirebildiler. Elimizi kelepçelediler. Güneşin altında
saatlerce süren bir yolculuk. O anki eziyet ve işkencenin detaylarını girmeyeceğim.
Daha sonra Furkan Doğan’ın cebinden günlüklerini yazdığı bir bloknot çıktı. Bloknotta şunlar
yazıyordu: ‘Şehadet şerbetine son saatler… Var mı daha güzel şey! Varsa o da sadece

annemdir. Ama ondan bende emin değilim. İkisinin kıyası benim için çok zor. Şehadet mi,
annem mi!” Önceleri bunun ne anlama geldiğini anlayamadım. Furkan şehit olurken son anda
yaşadığı ikilem neyin nesiydi çok merak ettim. Ta ki Kayseri’ye Furkan Doğan’ın taziyesine
geldim. Ahmet Hoca’dan (Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan) Furkan’ı dinledikten sonra
o cümlelerin anlamını daha sonra idrak ettim” dedi.
“Furkan bilincinin yaygınlaşması için hepimiz görevliyiz”
Kayan: ‘Esir düşerken eğer Türkiye’ye dönersem il il dolaşıp şehitlerimizi anlatacağım diye
kendime söz verdim’ diyerek, Furkan ile ilgili gelen hiçbir teklifi geri çevirmemeye çalıştığını
belirtti. ‘Furkan bilincinin yaygınlaşması için hepimiz görevliyiz’ diyen Kayan: “Tüm dünya
ve Türkiye ayaklanınca bizleri serbest bırakmak mecburiyetinde kaldılar. Tüm yaralılarımızı
aldık İstanbul havaalanına geldik. Havaalanına gelirken bütün İstanbul havaalanına doğru
hareket etmiş. Türkiye’nin her yerinden gemi yolcularını taşımak için gelenler var.
Kayseri’den Ahmet Doğan hocamız da Furkan’ın şehit olduğundan haberi yok. Furkan
Kayseri’ye yalnız dönmesin diye, Furkan’ı karşılamak ve kucaklamak için gelmiş. Keşke
Ahmet Hoca kendisi anlatsa havaalanındaki duygularını… Tüm yolcular indi. Furkan Doğan
yok. Bir umutla hastaneye gitti, yaralıları tek tek ziyaret etti. Furkan yok! Gidebileceği tek yer
var: morg. Morga gitmesi lazım, şehitler arasında Furkan’ı araması lazım. Ayakta zor duruyor
Ahmet Doğan… Morga girdi ve Furkan Doğan’ın güzel bedeni ile karşılaştı. Ahmet Doğan
morgtan çıktıktan sonra daha dirayetli ve daha metanetliydi. Şunu söylüyordu: ‘Yavrumu
gördüm. Rabbine yürürken yüzündeki gülümseme hala duruyordu.’ Bu Rab’ı ondan razı o da
Rab’ından razı demek. Allah öyle bir evladı hepimize nasip etsin. Şehitlerimizi aldık Fatih
Camii’ne gidiyoruz. Ahmet Hoca orada da bir cümle söyledi. O sözü hiç unutmuyorum.
Ahmet Fatih Camii’nin avlusunda şunu söylüyordu: İnşallah bundan sonra Furkan’a layık bir
baba olmaya çalışacağım. Yeni bir çağ başlıyordu. Biz şuana kadar şöyle ezberlemiştik:
çocuklar anne ve babasına derdi ki: ‘Sana layık bir evlat olmaya çalışacağım. Ama Furkan
günleri başladı.
‘Diriliş Nesli bu olsa gerek’
Mısır’da şehit düşen Esma’nın babası da Mavi Marmara Gemisi’nde bizimle birlikteydi. O da
Esma şehit olduktan sonra şunu söylüyordu: ‘Sevgili kızım, değerli öğretmenim.’ Esma benim
öğretmenin diyordu. Üstad Sezai Karakoç’un Diriliş Nesli dediği bu olsa gerek. Mehmet
Akif’in Asım’ın nesli dediği bu olsa gerek. Kur’an nesli dediğimiz nu olsa gerek.
Karamsarlığa düşmeyelim diye Allah bize bir fırsat tanıdı. Bizlere bunu nasip etti. Biz
gençlerimizi kendimize getiremedik. Gençler bizi kendimize getirdi.”
Furkan’ın taziyesi için Kayseri’ye geldikten sonra Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan ile
tanışıklığını ve Doğan’dan dinlediklerini aktaran Kayan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana
Furkan’ı anlatır mısın dedim. Ben Furkan’a doymadım. Ahmet Doğan’a ilk sorum şu oldu:
Furkan’a nasıl izin verdiniz? Bu geminin riskini biliyordunuz. Bu çocuğa nasıl izin
verdiniz? dedim. Ahmet Hoca bana o gün şunu anlattı: ‘Furkan lise son sınıf öğrencisiydi.
Okulun en başarılı öğrencisiydi. Üniversite sınavına girmiş sonuç bekliyordu. Bir gün çıkıp
geldi. Mavi Marmara Gemisi ile Gazze’ye yardıma gitmek istiyorum dedi. Annesi ile uzun
süre oturup istişare ettik. Aslında gitmesine gönlümüz razı değildi. Fakat Furkan’a hayır
diyemedik. Çünkü 19 yıllık hayatımda bu çocuk hiçbir gün bize hayır demedi. 19 yıllık
hayatımızda bu çocuk bizi hiç üzmemişti. Bu yaşa kadar bizi hiç üzmeyen ve bize hiç hayır
demeyen bu çocuk bizden ilk defa bir istekte bulunuyor. Biz nasıl hayır diyecektik. Gönlümüz
razı olmasa da dilimiz hayır demeye varmadı. İzin verdik gitti. Gidiş o gidiş. Ahmet Hoca
bunu anlatınca Furkan şehit olmadan önce yazdığı son cümle aklıma geldi: ‘Şehadet mi?
Annem mi?’ O cümlenin sırrını o zaman çözdüm. Demek ki Furkan şehit olmadan önce
Annesi gözünün önüne geliyor: “19 yıllık hayatımda annemi hiç üzmedim, şehit olursam
annemi üzmüş olur muyum? Ana yüreği dayanır mı? Ben cennete gittim, ya annemin
cennetini riske sokarsam. Ya annem sabredemezse…” Kaygıya bakın. Furkan bireysel cennet

hesapları yapmıyor. Furkan şunun hesabını yapıyor: Mesela sadece benim cennete girmem
değil, ya anam diyor. Çünkü o cennetin anaların ayaklarının altında olduğunu biliyor. Ama
Furkan’ın bilmediği bir şey var. Furkan zannetti ki şehit olunca sadece kendi annesi
ağlayacak. Furkan nereden bilsin ki, şehit olduktan sonra 100 binlerce anne Furkan için
gözyaşı dökecek, keşke bizim de Furkan Doğan gibi bir evladımız olsa diyecek. Furkan bunu
bilemedi. Şehadet mi annem mi dedi? Şehadet mi anneler mi demeliydi. Mavi Marmara
Gemisi’nden sonra İslam dünyasında dünyaya gelen erkek çocuklarına en fazla verilen isim
Furkan oldu.
“Gençler öndersiz kalmasın diye Allah Furkan’ı göndermiş”
Ahmet Hoca’ya Furkan Doğan’ın İslami yaşantısını sordum. Ahmet Hoca bana şunu söyledi:
‘Hocam Furkan Doğan ile ilgili sadece bir şey söyleyeyim: Sabah ezani Muhammedî
okunurken Furkan da benimle birlikte sabah namazına kalkardı. Ben babası olarak abdest alır,
evde namaz kılar yatağa geçerdim. Furkan her sabah camiye gider, cemaatle namaz kılar
sonra eve dönerdi. ‘Yeter dedim, başka bir şey anlatmaya gerek yok. İşte o an Furkan ile
karşılaştığımda alnında gördüğüm secde izinin nereden geldiğini anladım. Namaza bu kadar
vurgun olana elbette Allah simasında secde izini nişan olarak nasip edecektir. Ama o sadece
secde izi ile kalmadı. Alnından aldığı kurşunla şehadet izi ile secde izini birleştirdi. İki izle
gülümseyerek Rabbine gitti. Daha sonra Furkan’ın arkadaşlarından, dostlarından Furkan ile
ilgili bilgiler aldıkça dedim ki: Allah, bu günkü gençlik örneksiz ve öndersiz kalmasın diye
Allah Furkan’ı seçmiş ve bu gençlere göstermiş.
Ahmet Hoca’dan aldığım bir kısım cümleleri önemine binaen sizinle paylaşmak istiyorum.
Birlikte bir programa gittiğimizde bana yolda anlattı. Hocam dedi: Furkan 5 yaşındayken bir
bayram Furkan’ın dedesi ile bayramlaşmaya gittik. Salonda oturuyoruz, bayramlaşmak için
gelen başka çocuklarda var. Bir ara dedesinin işi çıktı, salonu terk etti. Diğer misafirlerde
salonda oturuyoruz. Herkes şekerlikten şeker alıyor. Baktım ki Furkan almıyor. Döndüm
yavrum sen neden almıyorsun dedim. 5 yaşındaki Furkan dönüp bana şunu söyledi:
‘Babacığım ev sahibi dedem evde yok. Şekeri alırsam günah olmaz mı? Dedi. Nasıl bir
duyarlılık. Haram-helal noktasındaki duyarlılığı görüyor musunuz?”
Şehitlik Furkan’ın çocukluk hayali!
Kayan’ın Furkan hakkında verdiği bilgiler salonda duygusal anlarında yaşamasına neden
oldu. Kayan’ın da anlatım sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, Kayan, Furkan
hakkındaki anlatımlarını Furkan’ın babası Ahmet Doğan’dan edindiği bilgiler çerçevesinde
anlatmaya devam etti: “Yine Ahmet hocam anlattı. Annesi Furkan Doğan’ı hiç abdestsiz
emzirmemiş ve emzirdiğinde de hep Yasin Suresi’ni okurmuş. Ne dersiniz, terbiye hangi
yaşta başlıyor dersiniz. Çocuğun eğitimi nasıl işliyor. Furkan Yasin Suresi’ni 1 saatte
ezberleyecek kadar zeki bir çocuk. Lisede okurken bir gün sınıfındaki öğretmen soruyor.
Sırayla ne olmak istersiniz diyor. Sırası gelen herkes kalkıp bir şey söylüyor. Sıra Furkan’a
geliyor. Furkan bir şey söylüyor: Hocam inşallah ilerde şehit olmak isterim. İstemesini
bilirseniz ve yürekten isterseniz. Allah verdikçe verir.
Furkan, yine lise yıllarında okurken bir gün eve geliyor. Anne ve babasından kaydını başka
liseye nakletmelerini istiyor. Ahmet hoca diyor ki: hiç sormadım yavrum neden okulunu
değiştirmek istiyorsun. Eğer Furkan istiyorsa mutlaka haklı bir sebebi vardır diye düşündüm
ve Furkan’ın kaydını o liseden alıp başka bir liseye kaydettim. Aradan 3-5 ay geçti. Furkan’ın
niye liseyi değiştirdiği dolaylı yollardan başkasından öğreniyor. Lisede okurken, okuduğu
sınıfa bir kız öğrenci Furkan’a arkadaşlık teklif ediyor. Önceleri Furkan, teneffüste sınıftan
dışarı çıkmıyor. Kız, Furkan’ın peşini bırakmıyor. Kirli niyetlerle Furkan’a yaklaşmaya
devam ediyor. Furkan, çareyi kaçmakta buluyor. Geçen yıl Furkan’ı bir imam hatipte
anlattım. Tam bu noktaya geldim. Öğrencinin biri dayanamadı ayağa kalktı. Dedi ki, ‘Demek
ki bu dönemde de Yusuflar yaşıyor ha’ aynen öyle dedim. Kur’an’ı Kerim’de Allah Hz.
Yusuf’tan bahsederken, kadın kötü emellerle Yusuf’a koştu, gömleği arkadan yırtıldı. Furkan

okulun kapısına koştu. Gömleği önden yırtılmasın diye. Diğer bir öğrenci dayanamadı kalktı
şu tepkiyi verdi: ‘Hocam siz daha önce bize seminere geldiğinizde Mus'ab bin Umeyr’i
anlatırdınız, biz şöyle düşünürdük: Mus’ab bize çok uzak. Biz kim? Mus’ab olmak kim? Ama
şimdi Furkan’ı anlattığınızda Furkan içimizden biri… Bize çok yakın. Biz de Furkan
olabiliriz’ dedi. Zaten bende bunun için anlatıyorum dedim ya…
“Sokaktaki çocukla cebindeki harçlığı paylaşıyordu”
Furkan’ın taziyesinin olduğu gün de şöyle bir olay yaşanmış. Türkiye’nin her tarafından
taziye için gelenler var. Taziye kalabalığı sokağa ve caddeye taşmış. Tam o sırada her hafta
mahalleye süt dağıtmak için gelen yaşlı sütçü mahalleye geliyor. Aşırı kalabalığı görünce
şaşırıyor. Bu kalabalık neyin nesi? diye soruyor. Yaşlı sütçü amcaya diyorlar ki: ‘Hani şu
İsrail’in saldırdığı Mavi Marmara Gemisi var ya, işte o şehitlerden biri bu apartmanda
oturuyordu. Onun taziyesi için buradayız. Caddeye asılmış olan Furkan’ın resmini gösterdiler.
Yaşlı sütçü amca elindeki süt bidonlarını indirir. Resme dikkatle bakar. Birden kesin bu o
çocuk bu o çocuk der. Yanındakiler sorarlar bu çocuğu tanıyor musun? Evet ben bu çocuğu
tanıyorum der. Benim her hafta geldiğimde benim apartmana geliş saatim belli idi. Bu
çocukta benim geleceği saati bilirdi. Ben gelmeden önce apartmanın dış kapısında beni
karşılar ve bana şunu söylerdi: ‘Sen yorgunsun, yaşlısın, senin sütünü ben dağıtacağım derdi.
Yaşlı adam çocuğunu kaybetmiş gibi ağlamaya başlar. Sokaktaki yaşlı sütçünün
yorgunluğunu yüreğinde hisseden bir çocuk. Edep onda, ahlak onda…
Yine geçen gün Ahmet Hoca bana anlattı: Furkan, şehit olduktan sonra bir gün kapı çaldı.
Kapıyı açtım iki küçük çocuk kapıda. ‘Amca biz sokakta bir resim gördük. O abinin şehit
olduğunu duyduk. Evini sorduk burası olduğunu söylediler. Bu eve geldik. Sen o abinin nesi
oluyorsun.’ Ben babası oluyorum dedim. O sokakta resmini gördüğüm abi bizi her
gördüğünde bize harçlık verirdi. Çocuklar sonra kendisini tanıtıyorlar. İki tane yetim
çocuğu… Daha önce Ahmet Hoca da anlatmıştı. Furkan’a az da çok da harçlık versem akşam
eve geldiğimde cebinde harçlık yok. Ben de soramıyorum. Bu kadar para nereye gitti diye…
Sokaktaki çocukla cebindeki harçlığı paylaşabilen. Bugün anlattı bana Ahmet Hoca: ‘Nuh
Naci Yazgan Üniversitesinde dersteyim. Sınıfın en çalışkan çocuğu… Dersine defalarca girip
çıkmışım. Geçen gün Osman isimli o çocuk yanıma geldi. Bana dedi ki ben Furkan’ın
arkadaşıyım. İlkokuldan arkadaşıyım dedi. Arkasından şunu anlatıyor: İlkokulda Furkan ile
okurken, Furkan bana namazı öğretti ve Furkan beni namaza başlattı. Namaza başladıktan
sonra Furkan beni sabah namazlarını camide kıldırmaya alıştırdı. Yine salona gelmeden önce
Ahmet Hoca benimle paylaştı. Geçenlerde Yozgat Bozok Üniversitesi’nden bir öğrenci
ziyaretime geldi. Ben Furkan’ın liseden arkadaşıydım. Ardından Furkan’la tanışıklığını
Ahmet Hoca’ya şöyle anlatıyor: ‘Bir gün lise çağındayken annem ve babamla kavga ettim ve
evi terk ettim. Bir daha ve gitmeyeceğim. Eve yakın bir parkta oturuyorum. Karar verdim
sokakların serseri bir çocuğu olacağım. Hiç tanımadığım bir genç yanıma geldi. Bir sıkıntın,
derdin mi var diye sordu. Ben de içine kapanık kimseyle konuşmayan ve hiçbir arkadaşı
olmayan biriyim. Ama genç bana öyle sıcak geldi ki ben de açıldım. Ailemle kavga ettiğimi,
evi kesinlikle terk ettiğimi ve bir daha eve dönmeyi düşünmediğimi söyledim. Parkta kara
kara düşünen birini gören Furkan, gidiyor, selam veriyor derdini soruyor. Bir derdin varsa
paylaş diyor. Delikanlı sorunlarını anlatınca Furkan, ikna ediyor ve tekrar eve dönüyor. Sonra
o samimiyetle arkadaşlık süreci başlıyor. Furkan, hiç yalnız bırakmıyor. Ahmet Hoca’ya
geldiğinde şunu anlatıyor. Hayatta tek bir arkadaşım oldu. O da Furkan. Furkan şehit olduktan
sonra hiçbir arkadaşım kalmadığı için içime kapandım ve kanser oldum. Tam ölümün eşiğine
geldim. Furkansız ve dostsuz. Hayat benim için anlamını kaybetmişti. Ama Furkan’ın
nasihatlarını hatırladım. Yeniden hayata tutundum. Mücadeleye devam dedim. Elhamdülillah
kanseri de yendim. 4 yıl sonra geliyor Ahmet Hoca ile tanışıyor. Nasıl bir dostluk ve
kardeşlik.
Furkan’ın mezarını ziyaret eden Papaz

Gemi de bizimle birlikte bir de papaz vardı. İlginç bir papazdı. Keşke vaktimiz olsaydı da
papaz ile ilgili anılarımızı uzun uzadıya anlatsaydık. 88 yaşında ayakta zor duruyor. Biz
Türkiye’ye döndük. Daha sonra Türkiye, İsrail’in elinden Mavi Marmara Gemisi’ni aldı.
İstanbul’a getirdi. İstanbul’da bir karşılama töreni yapıldı. Çok ciddi bir katılım olmuş. İşte bu
Papaz, gemi karşılama törenine katılmak için Vatikan’dan kalkıp, İstanbul’a geldi. Kendileri
de bir konuşma yaptı. Öyle bir konuşma yaptı ki: bütün Müslümanlar şaşırdı. Papaz
konuşuyor, bizimkiler tekbir getiriyor. O program bitti. O papaz İstanbul’dan kalkıp,
Kayseri’ye geldi. Furkan’ın mezarını ziyaret etti. Mezarın başında adamın etrafını sardılar. İlk
cümlesi ne oldu biliyor musunuz? ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar
diridirler. Siz bilemezsiniz. Bakara Suresi 154. Ayeti okuyor. Okuyan kim? Papaz! Kime
okuyor. Türkiye’deki Müslümanlara! Papazın son cümleleri de şu oldu. Furkan sadece sizin
şehidiniz değil, bizim de şehidimiz. Furkan’ın yarım bıraktığı mücadeleyi biz de sürdüreceğiz.
Dedi. İşe bak be papaz, Furkan’ın çizgisini sürdürecek. O zaman yükümüzün ne kadar
ağırlaştığını varın siz hesap ediniz. “
Hazırlayan: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10163.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

Balıklar Firarda Sahne Aldı
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde "Balıklar Firarda" adlı çocuk
oyunu sahnelendi.Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen tiyatro oyununa
çocuklar yoğun ilgi gösterdi.Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı...
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde "Balıklar Firarda" adlı çocuk
oyunu sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi
gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından sahnelenen oyunu Furkan
Demir yazdı ve Murat Özdeniz yönetti. "Balıklar Firarda" Aralık ayı içinde 21 ve 28 Aralık
tarihlerinde yine Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenecek ve ücretsiz olarak izlenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h10164.html
Erişim Tarihi: 15.12.2014

