KAYSERİ HABER ARŞİVİ
08.09.2014–14.09.2014
Taş Mektepliler Çanakkale’ye Gitti
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından organize
edilen ‘Kayseri’de Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı’ kapsamında 40
öğrenci Çanakkale gezisine götürüldü.Kayseri Emniyet Müdürlüğü...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından organize
edilen ‘Kayseri’de Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı’ kapsamında 40
öğrenci Çanakkale gezisine götürüldü.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından organize
edilen ‘Kayseri’de Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı’ kapsamında
öğrencilerin kötü alışkanlıklardan koruma amacıyla 40 öğrenci Çanakkale’ye gezisine
götürüldü. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü önüne aileleri ile beraber gelen
öğrenciler, aileleri ile vedalaştıktan sonra yola çıktı.
Düzenlenen program hakkında bilgiler veren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ayhan
Ağger, “Şuanda planlamış olduğumuz Kayseri’de Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve
Destek Programı kapsamında Kayseri Taş Mektepliler Çanakkale gezisinin şuanda Kayseri
Emniyet Müdürlüğü olarak 3’üncü gezimizi düzenliyoruz” dedi.
Ağger ayrıca, “Bundan önceki gezilerimizle alakalı olarak vatandaşlarımız çok memnun
kalmışlardı. Arkadaşlarımızı buradan ilk olarak Bursa, Çanakkale ve İstanbul’da sona erecek
3 gece 5 gündüz şeklinde programımızı hazırladık. Çocuklarımız 4 tane görevlimizi eşliğinde
gönderiyoruz. 40 tane 18 yaş altı çocuğumuzu bu programda götürüp getireceğiz” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8558.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Büyükşehir Belediyesi Yahyalı İlçesine Kadın Ve
Gençlik Merkezi Yaptıracak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesine yaptıracağı kadın ve gençlik merkezinin
yapım işini ihaleye çıkardı.Yahyalı ilçesine yaptırılacak olan kadın ve gençlik merkezinin
ihalesinin, Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesine yaptıracağı kadın ve gençlik merkezinin
yapım işini ihaleye çıkardı.
Yahyalı ilçesine yaptırılacak olan kadın ve gençlik merkezinin ihalesinin, Kamu İhale
Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacağı öğrenilirken, sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer tesliminin yapılacağı bildirildi.
Yer tesliminden sonra işin süresi ise 200 gün olarak belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8559.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Star Wars Serisinin Tanınmış Karakteri
’stromtrooper’ Forum Kayseri’ye Geliyor
Star Wars Serisinin Tanınmış Karakteri “Stormtrooper” Forum Kayseri’ye geliyorDünyanın
en büyük eğlence markalarından Star Wars, televizyon için hazırlanan Star Wars Asiler adlı
yepyeni bir çizgi filmle 4 Ekim’de Disney Channel Türkiye...
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Star Wars Serisinin Tanınmış Karakteri “Stormtrooper” Forum Kayseri’ye geliyor
Dünyanın en büyük eğlence markalarından Star Wars, televizyon için hazırlanan Star Wars
Asiler adlı yepyeni bir çizgi filmle 4 Ekim’de Disney Channel Türkiye ekranlarında
hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Bu macera dolu serinin lansmanı kapsamında ise Forum Alışveriş Merkezleri işbirliğiyle 20
Eylül 2014, Cumartesi günü 9 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler
kapsamında ilgili AVM’lerdeki Cinemaximum’larda Star Wars Asiler’in 44 dakikalık özel
bölümünün Türkiye’de ilk defa gösterimi yapılacak.
Stormtrooper’ın Kayseri Çıkarması…
Star Wars Asiler’in Disney Channel’da başlaması ve Forum Alışveriş Merkezleri işbirliğiyle
gerçekleşecek lansmanı çerçevesinde, Klon Birliğine bağlı bir Stormtrooper üç ayrı şehire

yaptığı ziyaretlerine devam ediyor. 13 Eylül Cumartesi 13:00-18:00 saatleri arasında (belirli
aralıklarla) Forum Kayseri’deki etkinlik alanına gelecek Star Wars hayranlarına Stormtrooper
ile tanışıp hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı sunulacak.
Star Wars Asiler lansman etkinliğine katılım 1 - 17 Eylül tarihleri arasında Forum Alışveriş
Merkezleri ve Gordion’da 100 TL’lik alışveriş yapanlar arasında yapılacak çekilişle mümkün
olacak. Etkinlik detayları alışveriş merkezlerinin web sitelerinden ve Disney Channel Türkiye
Facebook sayfasından takip edilebilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8560.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Nny Rektörlüğüünden Fizyoterapistler Günü
Kutlama Mesajı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü
nedeniyle kutlama mesajı yayımlandı."Dünya Fizyoterapi Konfederasyonunun kuruluş
yıldönümü olan 8 EYLÜL, tüm dünyada ve ülkemizde Fizyoterapistler...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü
nedeniyle kutlama mesajı yayımlandı.
"Dünya Fizyoterapi Konfederasyonunun kuruluş yıldönümü olan 8 EYLÜL, tüm dünyada ve
ülkemizde Fizyoterapistler Günü olarak kutlanmaktadır" ifadesinde bulunan mesaja şu şekilde
devam edildi:
"Fizyoterapist; kas-iskelet sistemi bozukluklarında, fonksiyonun düzeltilmesi, minimuma
indirilmesi, çok yönlü fizyoterapi yaklaşımları ile bireyin yaşam kalitesinin arttırılması
amacıyla uygulamalar yapan mesleğe özgü ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile hasta,
engelli ve sağlıklı bireylere fizyoterapi ve rehabilitasyon programları planlayan ve uygulayan
mesleki otonomiye sahip bir sağlık profesyonelidir.
Bugün ülkemizdeki fizyoterapistlerin sayısı 7000’e ulaşmıştır. Yeni açılan bölümlerle 2020
yılında bu sayının 15000’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu bölümlerden biri de Kayseri’de
ilk olan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümüdür.
Türkiye’nin hayatına hareket katmak üzere yola çıkan fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya
Fizyoterapi Gününü kutluyor daha sağlıklı bir Türkiye diliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8561.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Argıncıkspor-gençlerbirliği: 2-1
Kayseri U17 Ligi A Grubu’nda oynanan karşılaşmada Argıncıkspor ilk yarıda bulduğu goller
ile Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi.STAT: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Ahmet İnci ***, Erkan
Kırçıl ***, Tevhik Gülter ***ARGINCIKSPOR: Necati ***, Furkan...
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Kayseri U17 Ligi A Grubu’nda oynanan karşılaşmada Argıncıkspor ilk yarıda bulduğu goller
ile Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi.
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet İnci ***, Erkan Kırçıl ***, Tevhik Gülter ***
ARGINCIKSPOR: Necati ***, Furkan ***, Naki ***, Kaan ***, Mustafa ***, Tugay ***,
Kenan ***, Mahmut ***, Yusuf ***, Mustafa Ş ***, Yasin **
GENÇLERBİRLİĞİ: Harun **, Burak **, Tolgahan *, Ali *, İbrahim **, Veysel *, Ali A. *,
Sedat **, Mehmet **, Gürkan * (Dk 50 Abdullah Can *), Kadir *
GOLLER: Dk 15 Kenan, dk 44 Mustafa Ş, (Argıncıkspor), Dk 65 Mehmet, (Gençlerbirliği)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8562.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kuru Sıkı Tabancayla Soygun Girişimi
Kayseri’de bir şahıs, ATM’ye para yerleştirmeye çalışan iki banka görevlisine silah
doğrultarak, paraları gasp etmek istedi. Elindeki silahla banka görevlisini yaralayan zanlı,
çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakalandı.Edinilen...
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Kayseri’de bir şahıs, ATM’ye para yerleştirmeye çalışan iki banka görevlisine silah
doğrultarak, paraları gasp etmek istedi. Elindeki silahla banka görevlisini yaralayan zanlı,
çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Beyazşehir semtinde meydana gelen olayda, bir
bankanın ATM’sine para yerleştirmek için giden H.D. ve yanında bulunan güvenlik görevlisi,
para yerleştirdiği sırada H.Y. isimli şahıs elindeki silahı banka görevlilerine doğrultarak
paraları istedi. Banka görevlilerinin paraları vermemesi üzerine şüpheli H.Y. ile banka

görevlileri arasında kavga yaşandı. Kavgada banka görevlisi H.D. yaralandı. Olayı gören
çevredeki vatandaşlar banka görevlilerine yardım ederek şüpheli H.Y.’yi etkisiz hale getirdi.
Polis ve 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile H.Y. gözaltına alınırken, yaralı
banka görevlisi H.D. ise ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8563.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri İdman Yurdu-kocasinan Gençlik: 6-1
Kayseri U17 Ligi B Grubu’nda şampiyonluğun önemli adaylarından biri olarak gösterilen
Kayseri İdman Yurdu, baştan sona üstün oynadığı maçta Kocasinan Gençlikspor’u 6-1
yenerek lige üç puan ile başladı.STAT: Argıncık 1 Nolu SahaHAKEMLER:...
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Kayseri U17 Ligi B Grubu’nda şampiyonluğun önemli adaylarından biri olarak gösterilen
Kayseri İdman Yurdu, baştan sona üstün oynadığı maçta Kocasinan Gençlikspor’u 6-1
yenerek lige üç puan ile başladı.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Osman Baruk **, Batuhan Karahan ***, Durmuş Caner Akbulut **
KAYSERİ İDMAN YURDU: Mehmet ***, Kemal ***, Mehmet A. ***, Mikail ***, Mete
** (dk 15 Hasan **), Süleyman ** (dk 68 Furkan *), Seyitcan ***, Batuhan ***, Cavit ***,
Samet ***, Selim ***
KOCASİNAN GENÇLİKSPOR: Muhammet *, Onur *, Musa *, Enes **, Sedat *, Mehmet *,
Batuhan *, (Dk 15 Yusuf *), Kürşat *, Ahmet *, Yaşar *, Nazmi **
GOLLER: Dk 15 Cavit, dk 18 Seyitcan, dk 40-51 Selim, dk 68 Samet, dk 78 Furkan (Kayseri
İdman Yurdu), dk 73 Nazmi (Kocasinan Gençlikspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8564.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Miniklerin Okul Heyecanı Başladı
Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak
öğrencilerin "okula uyum eğitimi" başladı.Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, ilkokul
1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa devam...
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Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak
öğrencilerin "okula uyum eğitimi" başladı.
Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa devam
edecek öğrenciler için okula uyum programı kapsamında bugün ders zili çaldı.
Çocuklarını birinci sınıfa kayıt ettirecek olan veliler, “Birinci sınıfa başlayacak bu sene.
Geçen hafta kendisi ile gittik. Silgileri, kalemleri, kalem açacakları falan aldık. Bir veli olarak
çok heyecanlıyım. Bugünlerini görmek ayrı bir keyif ve Allah herkese hayırlı bir şekilde nasip
etsin. Çocuklarımızın en iyi şekilde vatana ve millete hayırlı bir birey olarak yetişmesini
isteriz. Heyecanlıyız gerçi anaokuluna gitti geçen sene fakat bu sene farklı bir heyecan var
bizlerde. Biz heyecanlıyız ama çocuğumuz bizden daha heyecanlı biz uyumadık onlarda
uyumadılar” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8565.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Büyükşehir Belediyesi’nden “Dolandırıcılara
Dikkat“ Uyarısı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi son günlerde bazı işyerlerini arayarak belediye adına muhtaç
kişiler yararına satış yapan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan uyarı şu şekilde:"Son günlerde...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi son günlerde bazı işyerlerini arayarak belediye adına muhtaç
kişiler yararına satış yapan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarı şu şekilde:
"Son günlerde bazı işyerlerini arayarak Büyükşehir Belediyesi adına yardıma muhtaç kişiler
yararına satış yaptıklarını söyleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür bir uygulama ile yardıma muhtaç kişiler için gelir temin
edilmesi gibi bir yöntemimiz yoktur. Şehrimizde yaşayan yardıma muhtaç kişilerin gerekli
ihtiyaçları Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kendi imkanlarımızla
karşılanmaktadır.
Kötü niyetli kişilerden gelecek bu tür tekliflerin ve telefonların dikkate alınmamasını ve
polisin aranarak ihbarda bulunulmasını önemle rica ederiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8567.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Vali Orhan Düzgün’ün Tarihi Eser Merakı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 1948 yılından bu yana Kültepe’de devam eden kazılarda çıkan
tarihi eserlerin orjinaline yakın örneklerini yaptırarak odasına koydurdu.2005 yılında Kültür
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 1948 yılından bu yana Kültepe’de devam eden kazılarda çıkan
tarihi eserlerin orjinaline yakın örneklerini yaptırarak odasına koydurdu.
2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne
atanan ve 4 yıl bu görevi yürüttükten sonra Ordu Valiliği’ne atanan ve ardından Kayseri’ye
Vali olarak atanan Orhan Düzgün’ün tarihi eserlere olan ilgisi dikkat çekiyor.
Vali Orhan Düzgün’ün Kültepe kazılarında çıkan tarihi eserlerin orjinallerine yakın
örneklerini yaptırarak odasına koyması, geçtiğimiz hafta Kayseri’yi ziyaret eden Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da dikkatini
çekti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin sorusu üzerine Vali Orhan Düzgün, "Bunlar
Kültepe kazılarında çıkan tarihi eserlerin yüzde 100 olmasada yüzde 99 benzerleri. Kazılarda
çıkan tarihi eserlerin bazı örneklerini yaptırarak buraya koydurduk" dedi.
KÜLTEPE KAZILARI
Anadolu’daki en eski yazılı belgeler, 1800’lü yıllarda burada ortaya çıkarıldı. Eski Assurca
çivi yazısı metinlerin çözülmesi ve 1948’de başlayıp halen devam eden arkeolojik kazılar
sayesinde, Hititler öncesinde Anadolu’nun siyasi yapısı, Kültepe ve Kültepe’nin yakın
civarında koloni kurmuş olan Assurlu tüccarların varlığı ve günlük hayata dair bilgiler
aydınlanmaya başladı.
19. yüzyılın sonunda, Ortadoğu’da arkeolojik keşif ve kazı faaliyetleri hızlanmıştı. O
dönemdeki araştırmacıların pek çok farklı hedefi bulunuyordu: Estetik değeri yüksek
arkeolojik eserleri belli başlı Avrupa müzelerine kazandırmak, kutsal kitap coğrafyasının

kanıtlanmasına çalışmak, eski Ortadoğu dillerinin çözülmesini sağlamak ve siyasi amaçlı bilgi
toplamak gibi... İşte bu araştırmacılar, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gerçekleşen
arkeolojik çalışmaların da öncüleri olmuşlardır. Bu yıllarda Avrupa eski eser piyasasında
"Kapadokya tabletleri" diye adlandırılan, çivi yazılı kil tabletler satılıyordu. Orta Anadolu’dan
geldiği bilinen bu tabletlerin kaynağını bulmak üzere Th. G. Pinches, Ernst Chantre, Hugo
Winckler ve H. Grothe, Kültepe’de kısa süreli kazılar yaptılar; ama hedefe ulaşan, Hititçe’nin
çözülmesine de katkısı olan Çekoslovak dilbilimci Bedrich Hrozny oldu.
Kültepe’nin hemen yanında yer alan Karum’da (Pazarşehir) yapılan kazılarda bu döneme ait
çivi yazısı ile çeşitli yazılı tabletler bulunmuş ve bu tabletlerden Asurlu tüccarlarla Hititli
yerliler arasındaki ticari ilişkilere ait bilgiler elde edilmiştir. Kültepe, MÖ.4000 yılından
Roma devri sonuna kadar devamlı olarak yerleşme görmüştür.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8568.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Suç mağduru, mağduriyetini sineye çekiyor!
Selda Avcı’nın bu haftaki konuğu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Sayın Cem
Beyhan…
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
Siber Suçlar nedir? Siber Suçlar denince akla ne geliyor? Peki, Siber Suçlara maruz
kalanlar neler yapmalı? Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabını merak ettik ve
konunun uzmanı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Sayın Cem Beyhan’ı konuk
ederek sorularımızı kendisine yönelterek merak ettiklerimize ışık tutacağız. Öncelikle
davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum Cem Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk öncelikle birimimizi tanıtmak için bizlere bu fırsatı verdiğiniz için bizde sizlere
teşekkür ederiz.
**Müdürüm, dilerseniz ilk sorumuzu yönelterek söyleşimizi başlatalım. Teknolojik
gelişmelerle birlikte internet uygulamaları sürekli olarak gelişmiştir, siber uzay
dediğimiz internette neler olup bitiyor?
**“Ben ona bulut olamazsın dememiştim, insan olmazsın demiştim”
21. Yüzyılın insanlık için sunduğu en büyük buluş şüphesiz internet ve uygulamalarıdır.
Bilindiği üzere 20. Yüzyıldan günümüze kadar uygulama ve etki alanını sürekli olarak
genişleten internet günümüzde kendi söylemini, kendi dilini, kendi hukukunu ve kendi yaşam
tarzını oluşturmuş bulunmaktadır. Başlangıçta Amerika’da 130 askeri noktanın bilgisayar
ortamında birbirleriyle görüşmesi çalışmalarından başlayan internetin günümüzde geldiği
nokta kocaman bir bulut haline gelmiştir. İnternetin yaratıcısı olarak Kabul edilen Vinton
CERF internet için “Ben ona bulut olamazsın dememiştim, insan olmazsın demiştim” der. İlk

internet uygulamalarını hatırlayacak olursak monolog web sayfaları vardı, versiyon 1.0 da
dediğimiz bu web sayfalarında sadece yazılanları ve çizilenleri okuyup takip edebiliyorduk.
Bu özelliğiyle yeni nesil internet uygulamalarına günümüz demokrasisinin daha da
olgunlaşmasına katkı sağlamıştır diyebiliriz. Bütün bu yaşananların bir sonucu olarak dijital
birey kavramı gündeme gelmiştir. Kimimiz cebimizde taşıdığımız kredi kartıyla, kimimiz
yanımızdan hiç ayırmadığımız akıllı telefonlarımızla, belirli periyotlarda yada sürekli erişim
sağladığımız internetle birer dijital birey olmuş durumdayız.
**Peki, Müdürüm Siber Suç nedir?
**Suç mağduru, mağduriyetini sineye çekiyor.
Adam yaralama, hırsızlık gibi adi suçlar dâhil olmak üzere; internet üzerinden dolandırıcılık
yapmak, web site hacklemesi, çocuk istismarı (pornografisi), Siber zorbalık (tehdit, şantaj ve
hakaret vb.), nitelikli kredi kartı dolandırıcılığı ve benzeri suçlar işlenirken bilgisayar
depolama ortamlarından yararlanılmaktadır. Yani, Siber Suç failleri internet üzerinden eposta, MSN vasıtasıyla veya doğrudan cep telefonu ile görüşmeler gerçekleştirerek,
internetten yapacakları eylem veya işleyecekleri suçlarla ilgili bilgi toplamakta ve
hazırladıkları bilgi dokümanlarını yine bilgisayar depolama ortamlarına kaydederek
saklamaktadırlar. Görüldüğü gibi siber suçların işlenmesinde ileri teknoloji bilgisi ve becerisi
kullanımı ön plana çıkmakta, bu suçların çözümü ve aydınlığa kavuşturulması da, yine aynı
seviyede bir bilgi birikimi ve yüksek teknolojiyi gerekli kılmaktadır. Siber suç yada diğer bir
tabirle Bilişim suçunun pek çok tanımlaması bulunmaktadır. En yaygın olarak kullanılanları;
“Bilginin, programların, servislerin, ekipmanların veya haberleşme ağlarının yıkımı, hırsızlığı,
yasadışı kullanımı, değiştirilmesi veya kopyalanmasıdır.” Bir başka tanımlamada; “İşlendiği
takdirde faile çıkar elde ettirecek bir şeyler kazandıran yada kurbana kaybettiren, aynı
zamanda bilgisayar kullanımı veya teknolojisi bilgisini içeren herhangi bir kasıtlı davranıştır.”
Yine Avrupa Ekonomik topluluğu uzmanlar komisyonunun Mayıs 1983 tarihinde Paris
toplantısında yaptığı bir tanımlamada bilişim suçları;“Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya
veri aktarımına yarayan bir sistemde gayri kanuni, Gayri ahlaki veya yetki dışı
gerçekleştirilen her türlü davranıştır.”Aslında bizim vurgulamak istediğimiz bir konunun
altını çizen bir başka tanımlamada bilişim suçu şu şekilde tanımlanmaktadır; “Güvenliğin
yetersiz ve ihbar etme isteksizliğinin çok olduğu, tespit olasılığının ise oldukça düşük ve zor
olduğu gizli suçlardır. ”Burada özellikle bu son tanımdaki “ihbar etme isteksizliğinin”
üzerinde durmak istiyorum çünkü maalesef günümüzde pek çok siber suç mağduru,
mağduriyetini sineye çekiyor, bunu özellikle çocuk istismarı gibi insanlık suçlarında maalesef
görmekteyiz.
**Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber uzayda Suçlarla mücadele ederken
başlıca görevleri nelerdir? Görev alanınızı kısaca açıklar mısınız?
**Online ihbarlar bizim için ayrıca önem arz etmektedir.
Şube Müdürlüğümüz yeni kurulan bir birim olup 14 Mart 2012 tarihinde Valilik Makamının
732 sayılı olurları ile kurulmuştur. Gerek Şubemiz, gerekse ülke genelindeki tüm Siber Şube
Müdürlükleri geçtiğimiz aylarda birinci Yaşlarını kutlamış oldular. Ancak teşkilat olarak
Siber Suçlarla mücadelemiz 1997 li yıllara kadar gitmektedir. Bu süreçte siber suçlarla
mücadele işi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı gibi değişik birimler
tarafından icra edilmekteydi, Siber Suçlarla mücadele Daire Başkanlığının kurulmasıyla
dağınık şekilde bulunan yapılanma tek bir çatı altında toplanarak son şeklini almıştır. Siber
uzayda Siber Suçlarla mücadelemiz konusuna gelince, işimizin kolay olmadığının farkındayız
ancak bu Suçlarla mücadelede nelerin yapılması gerektiğini de çok iyi biliyoruz.
ŞubeMüdürlüğümüzün, önleme, soruşturma, adli bilişim ve destek olmak üzere 4 ana görevi
bulunmaktadır. Önleme Bölümünde en çok önemsediğimiz konu bilinçlendirme ve bilgi
paylaşımıdır. Avrupa Birliği 2013-2014 yıllarını kapsayan bütçe programında siber suçlarla

mücadele başlığı altında güvenli internet ve özellikle çocuk istismarı konularında
farkındalığın arttırılması ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için çok ciddi
bütçelendirme yapmıştır. Saymantec ve Norton anti-virüs Firmalarının araştırmalarına göre
2012 yılında Türkiye’de 10 milyon civarında siber suç mağdurunun olduğu ve işlenen siber
suçlardan dolayı 566 milyon dolar maddi zarar yaşandığını açıklamışlardır. 2013 yılı için yine
aynı kurumlar Türkiye’de 7 milyon mağdurun, 2 milyar Amerikan dolarıda para kaybının
yaşandığını bildirmişlerdir. Bizde ilimiz genelinde sayın Valimiz ve il Emniyet müdürümüzün
destekleriyle geniş kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri başlattık. İş dünyasına, ilköğretim,
lise, üniversite öğrencilerine, rehber öğretmenler ve zaman zaman öğrenci velilerine, kamu
kurumları personeline yönelik farkındalığın ve bilinçlendirmenin arttırılması için uzman
personelimiz tarafından seminerler ve sunumlar yapılmaktadır. Online ihbarlar bizim için
ayrıca önem arz etmektedir. Biz görüştüğümüz herkese diyoruz ki! İnternette karılaştığınız
her türlü olumsuzluğu Kayseri Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden veya 155
Polis imdat hattından bize bildirin. Yine ekranda gördüğünüz gibi Soruşturma bölümünde
işlenen siber suçlardan Bilişim Sistemlerine Karşı, Mala Karşı, Topluma ve Şahsa Karşı
işlenen suçları ulusal veya uluslararası boyutta takibi işini şubemiz yapmaktadır. Ayrıca Şube
Müdürlüğümüzde uluslararası standartlarda faaliyet gösteren ve Sivas, Nevşehir, Kırşehir,
Yozgat gibi çevre illere de hizmet veren bir laboratuar bulunmaktadır. Adli Bilişim
İncelemelerimiz uluslararası standartlarda (ISO/IEC-27037) bir laboratuar ortamında
faaliyetlerini sürdürmektedir. Dijital verilere ilk müdahale, Veri ayrıştırma, veri kurtarma,
inceleme ve raporlama faaliyetlerinin hepsi uluslararası standartlarda akıllarda şüphe
bırakamayacak netlikte yapılmaktadır. Destek bölümünde ilimiz kapsamında siber güvenliğin
sağlanması için ARGE çalışmaları yapmak, bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, yaşanan
sorunlarla ilgili gerekli suç soruşturmalarını başlatarak (operasyon el faaliyetler)
mağduriyetlerin giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak şeklinde sıralayabiliriz.
**Müdürüm ilimiz genelinde en çok işlenen siber suçlar nelerdir?
**İlimizde İnternet Nüfusunun büyük Çoğunluğunun interneti eğlence, oyun oynama,
magazin ve boş zaman geçirme amaçlı kullandığını söylemek mümkündür.
İnternet ve uygulamalarının bir sonucu olarak dünya vatandaşlığı denilen bir kavram önplana
çıkmıştır. Bu kavramla dünyanın değişik yerlerinde yaşayan, birbirlerini hiç görmeyen ancak
internette aynı davranışları sergileyen insanları görmekteyiz. Bu çerçevede dünya internet
nüfusunun eğilimleriyle, Türkiye’nin ve Kayseri’nin eğilimleri birbirine paralellik ve
benzerlikler gösterir. Bilgi Teknolojileri Kurumu verilerine ilimizde 2013 yılı itibariyle
488.387 internet kullanıcısı belirlenmiştir. Kullanıcıların 143.483`ü interneti sürekli olarak
yanında taşımaktadır. Yine Açık kaynak internette yaptığımız araştırmalara göre ilimizdeki
internet nüfusunun yüzdelik dilimlere göre sırasıyla sosyal paylaşım sitelerini, video paylaşım
sitelerini, ilan sitelerini, en üst seviyede tercih ederken, online internet oyunları, spor
gazetelerine ait siteler, yerli dizi film izleme ve internet sohbetlerinin çok hızlı yükseliş
trendine girdiğini gözlemlemekteyiz. Yani İlimizde İnternet Nüfusunun büyük Çoğunluğunun
interneti eğlence, oyun oynama, magazin ve boş zaman geçirme amaçlı kullandığını söylemek
mümkündür. Bu kapsamda ilimizde en çok işlenen siber suçlara baktığımızda;
●Siber zorbalık,
●Kimlik hırsızlığı,
●Cinsel taciz,
●Çocuk istismarı, (Oran olarak adli mercilere intikal etmiş suç dosyaları az sayıda
bulunmaktadır. Ancak, Eğitim kurumlarında, yapılan Bilinçlendirme faaliyetlerinde bu
konuda serzenişler gelmektedir.)
●Bilişim sistemlerine girmek suretiyle işlenen suçlar (hack faaliyetleri),
●Nitelikli kredi kartı dolandırıcılığı.

Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüğünün soruşturmasını yürüttüğü suç dosyalarının
kanundaki maddelerine bakacak olursak; ilk olrak Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2009 yılında
verdiği GEREKÇELİ KARARINDA Bilişim Suçlarını Doğrudan Bilişim Suçu ve Dolaylı
Bilişim Suçları olarak 2 ayrı kategoriye ayırmıştır. Doğrudan Bilişim Suçları; TKC 243
Bilişim sistemine girme, TCK 244 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme, TCK 245 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması şeklinde ön plana
çıkmaktadır. Dolaylı Bilişim Suçları ise; TCK 106. Madde Tehdit, TCK 107. Madde Şantaj,
TCK 125. Madde Hakaret, TCK 132. Madde Haberleşmenin gizliliğini ihlal, TCK 134.
Madde Özel hayatın gizliliğini ihlal, TCK 228. Madde Kumar için yer ve imkan sağlama,
TCK 142/2-e Nitelikli Hırsızlık, TCK 158/1-f Nitelikli Dolandırıcılık, TCK 226. Madde
Müstehcenlik şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
**Peki, normal bir vatandaşın internette, sosyal medya kullanırken ve günlük yaşamda
kullandığı dijital materyallerde (Kredi kartı, banka kartı vb.) minimum güvenliği
sağlaması için dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
**Biz bankamatikten işlem yapan kullanıcılara şifresini girerken eliyle perdeleme
yapmasını tavsiye ediyoruz.
Genel olarak siber dünyada insanlarımızın yaşadıkları problemler ve mağduriyetleri göz
önüne alarak 9 farklı broşür oluşturduk ve görüştüğümüz herkesle bu broşürleri
paylaşmaktayız. Bu broşürlere dileyenler Kayseri Emniyet Müdürlüğünün web sayfasından
www.kayseri.pol.tr den de erişim yapabilirler. Ayrıca ben burada Özellikle banka kartıyla
bankamatiklerde işlem yapan insanlarımızın bankamatiklerde yerleştirilmiş düzeneklere
dikkat etmesi gerekmektedir. Her ne olursa olsun biz bankamatikten işlem yapan kullanıcılara
şifresini girerken eliyle perdeleme yapmasını tavsiye ediyoruz. Düzenek şüphesi duyulan
bankamatikle ilgili 155 polis imdat hattı arandığı takdirde biz şube olarak uzman
personelimizi söz konusu bankamatikte incelemeler yapmak üzere gönderiyoruz.
**En çok merak edilen sorulardan biride internette ve telefonda yapılan bir takım
dolandırıcılıklar var, bunlardan da kısaca bahsedebilir misiniz?
**Bankalar veya resmi ticari hiç bir kurum internetten e-postanıza gönderilen bir form
aracılığı ile sizden kredi kartı, banka kartı ve TC Kimlik no gibi bilgilerinizi istemez.
İnternette 2 tip dolandırıcılık olayıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunlardan bir tanesi
PHARMING dediğimiz yönlendirme yöntemiyle kullanıcının sahte bir siteye yönlendirilmesi
olayıdır. Örneğin; Kontör yükleme sitesi, araba vergi borcunuzu ödeyin sitesi, trafik cezasını
ödeyebilirsiniz sitesi gibi arama motorlarına arama kriteri olarak yazıldığında bu tip sitelerin
çıkma olasılığı da maalesef vardır. Kullanıcı bu sitelerin doğru olduğu varsayımıyla siteye
girmekte ve gerek kredi kartı bilgilerini vererek, gerekse kimlik bilgilerini vererek online
işlem yaptığını zannetmektedir. Hâlbuki vermiş olduğu kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri ile
kötü niyetli kişiler elde ettikleri bilgiler ile birçok dolandırıcılık yapabilmektedirler. Yine bir
diğer karşılaşılan siber dolandırıcılık Yöntemi de oltalama dediğimiz PHISHING Yöntemidir.
Siber suçlu vatandaşı dolandırmak için bir kurumun resmi internet sitesinden gönderiliyormuş
gibi bir formu kullanıcının e-posta hesabına gönderir. Veya bu site aracılığıyla size başka bir
site içeriğine yönlendirecek url de olabilir. Kullanıcı kimlik bilgileri dâhil kredi kartı
bilgilerini doldurur ve karşı tarafa gönderir ve dolandırıcılık olayı gerçekleşir. Burada dikkat
edilmesi gereken husus; bankalar veya resmi ticari hiç bir kurum internetten e-postanıza
gönderilen bir form aracılığı ile sizden kredi kartı, banka kartı ve TC Kimlik no gibi
bilgilerinizi istemez, ayrıca bu şekilde açılan kötü niyetli internet sitelerinde birtakım
özellikler bulunmaktadır; adres çubuğuna ve pencerenin sağ alt köşesinde bulunan güvenlik
çubuğunda farklı isimlerin yazması gibi, site içerisinde sunulan bilgiler veya form içerisinde
sunulan bilgilerin bozuk bir Türkçe ile gelişi güzel yazılması gibi hususlar göz ardı
edilmemelidir. Böyle bir talep gerçekleştirilmeden önce mutlaka o formun doldurulmasını
isteyen kurum veya kuruluşla görüşülerek bilgi alınması da siber dolandırıcılığa maruz

kalmamak için önem arz etmektedir. Tabi dolandırıcılık yöntemleri bununla da sınırlı
kalmıyor. Telefondan arayıpta kendini savcıyım polisim şeklinde tanıtıp insanlardan para
dolandıran kişilerin varlığıda halen mevcuttur. Bu dolandırıcılık türünde karşı taraf ya sizin
kimlik bilgilerinizi toplamak için arıyor ki elde edilen bu bilgilerle isminize şirketler
kurulabiliyor, krediler çekilebiliyor veya sizden direk para talebinde bulunabiliyorlar. Biz
basın aracılığıyla tüm izleyicilerimizi tekrar uyarıyoruz. Polis veya savcı devletin hiç bir
memuru telefondan para istemez. Eğer arayan kişi gerçekten polis ise sizi ya polis merkezine
çağırır yada emniyet müdürlüğüne çağırır. Bu dolandırıcılığı gerçekleştiren kişiler gerçekten
çok düzgün konuşan ve konuştuğu kişiyi konuşmasıyla etkileyen kişilerdir. Bu iş için sessiz
ve akustik yerler kullanan dolandırıcılar bile bulunmaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıya
kalan insanların yapacağı ilk iş hemen anında telefonu kapatmaktır. İşin sırrı telefonu
kapatmak ta yatmaktadır. Genelde telefonu kapattırmazlar. Bu nedenle böyle bir telefon
çağrısı alan kişi sohbeti uzatmadan hemen telefonu kapatıp 155 polis imdat hattını aramalıdır
veya en yakın polis karakoluna gitmelidir.
Cem bey çok güzel keyifli ve bilgilendirici sohbetinizden dolayı sizlere çok teşekkür
ediyorum, son olarak neler söylemek istersiniz?
Selda Hanım bende size teşekkür ediyorum, vatandaşlarımızın her zaman yanında
olduğumuzu buradan vurgulamak istiyorum herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıkları zaman
155 numaralı telefonlarımızdan mutlaka bize ulaşmalarını ekleyerek sözlerimi noktalamak
istiyorum.
**Gayet bilgilendirici ve sonuna kadar keyifle takip edebileceğiniz bir söyleşimizi daha
burada noktalıyoruz, haftaya tekrar görüşmek dileği ile hoşça kalın.
Söyleşi: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8569.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri Şekerspor-gültepespor: 8-0
Kayseri U17 Ligi A Grubu’nda sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Kayseri Şekerspor,
sezonun lik maçında Gültepespor’u 8-0 mağlup etti.STAT: Argıncık 1 Nolu
SahaHAKEMLER: Fikret Melih Kılıç ***, O.Burak Hattatioğlu ***, Batuhan Kahraman...
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Kayseri U17 Ligi A Grubu’nda sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Kayseri Şekerspor,
sezonun lik maçında Gültepespor’u 8-0 mağlup etti.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Fikret Melih Kılıç ***, O.Burak Hattatioğlu ***, Batuhan Kahraman ***
KAYSERİ ŞEKERSPOR: Batuhan ***, Abdullah ***, Serhat ***, Burak **,(Dk 54 Ömer
**), Batuhan İlhan **, Hakan **, Emre ***, Ahmet ***, Ramazan ***,(Dk 50 Enes *),
Mehmet ***, Niyazi ***

GÜLTEPESPOR: Salih **, Alişan **, Bilgehan **, Adem **, Hilmi **, Ertuğrul **, Umut
**, Oral **, Ramazan **, Ahmet **, Hakan **
GOLLER: Dk 16 Ahmet, Dk 18 Abdullah, Dk 25 ve 27 Emre, Dk 30 Ramazan, Dk 40+1
Emre, Dk 80 ve 80+2 Batuhan İlhan (Kayseri Şekerspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8570.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayserispor-argıncık Esnaf:11-0
Kayseri U17 Ligi B Grubu’nda mücadele eden Kayserispor, zayıf rakibi Argıncık Esnafspor’u
11-0 ibi farklı bir skor ile yenerek sezona üç puan ile başladı.STAT: Argıncık 1 Nolu
SahaHAKEMLER: Harun Soyeşik ***, Osman Caner Akbulut ***, Mehmet...
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Kayseri U17 Ligi B Grubu’nda mücadele eden Kayserispor, zayıf rakibi Argıncık Esnafspor’u
11-0 ibi farklı bir skor ile yenerek sezona üç puan ile başladı.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Harun Soyeşik ***, Osman Caner Akbulut ***, Mehmet Selvi ***,
KAYSERİSPOR: Şükrü ***, Erdem ***, Batuhan ***, Ali ***, Kerim Can ***, Mehmet
***, Furkan ***, Bora ****, Seyit ***, Harun ***, Caner ***
ARGINCIK ESNAFSPOR: Furkan *, Tevhik *, Yusuf **, Gökhan *, Samet **, Mehmet *,
Ahmet *, Furkan *, Süleyman *, Durmuş *, Yılmaz *
GOLLER: Dk 15 Furkan, Dk 16-42-44 Bora, Dk 18-43 ve 72-75 Caner, dk 30 Erdem, dk 34
Seyit, dk 58 Harun (Kayserispor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8571.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı 10
Eylül’de Kayseri’de Yapılacak
Biyokaçakçılık ile Mücadele Çalıştayı 10 Eylül Çarşamba günü Kayseri’de
gerçekleştirilecek.Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Kayseri Şube
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Genetik kaynaklardan...
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Biyokaçakçılık ile Mücadele Çalıştayı 10 Eylül Çarşamba günü Kayseri’de gerçekleştirilecek.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, "Genetik kaynaklardan sağlayacakları faydaları kaynak ülke ile
paylaşmak istemeyen ve genellikle bilim ve teknolojide daha ileri gitmiş kalkınma düzeyi
yüksek ülkelerin vatandaşları veya şirketleri, yasal olmayan kaçak yollardan bu kaynaklara
erişme yoluna gitmektedirler. Biyokaçakçılık veya Biyokorsanlık olarak adlandırılan bu yol,
ülkelerin baş etmek zorunda kaldığı yeni bir kaçakçılık türü olarak giderek daha büyük bir
sorun haline gelmiştir" ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada yapılacak olan çalıştay ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:
"Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülkemizin sahip olduğu biyolojik kaynakların izinsiz
olarak yurt dışına çıkartılmasının (biyokaçakçılığın) ve ülkemizin kontrolü ve/veya ortaklığı
dışında çeşitli amaçlarla kullanılmasının önlenmesi ve neticesinde ülkemize ait genetik
kaynaklardan elde edilebilecek ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel
potansiyel faydaların ülkemiz menfaatine kullanılmasının sağlanması amacıyla 2013-2015
yıllarında ülke genelinde yürütülmek üzere “Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi”
başlatılmıştır.
Biyolojik çeşitliliği tehdit eden biyokaçakçılık konusunda İlimizde bilinç düzeyinin
artırılması, kurumlar arası eş güdüm ile kurumsal kapasitenin de güçlendirilmesi konusunda
etkinliği arttırmak için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü VII. Bölge Müdürlüğü Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından 10 Eylül 2014
Çarşamba günü Kayseri Hilton Otelinde “Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalıştayı”
düzenlenecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8572.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri Şeker Spor 2014-2015 Sezonun İlk
Müsabakasında Ankara Demir Spor’un
Konuğu Oldu
Ankara’da Cebeci İnönü stadyumunda yapılan Ankara Demirspor-Kayseri Şekerspor
karşılaşması 2-1 Ankara Demirspor’un üstünlüğü ile sona erdi.Kayseri Şekerspor Onursal
Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin...
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Ankara’da Cebeci İnönü stadyumunda yapılan Ankara Demirspor-Kayseri Şekerspor
karşılaşması 2-1 Ankara Demirspor’un üstünlüğü ile sona erdi.Kayseri Şekerspor Onursal
Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Kayseri
Şekerspor Kulüp Başkanı Levent Benli Kayseri Şekerspor’un ilk müsabakasında Ankara’da
Cebeci stadyumunda maçı izleyerek sporculara destek verdiler.Hakem Alper Çetin’in
yönettiği maçta, Halil İbrahim Kızılcan ve Gökhan Coşar yardımcı hakem olaram görev
yaparken maçın 4. hakemi olarak Mustafa Eymür görev aldı.Teknik Direktör Şener Akay
yönetiminde Kayseri Şekerspor sahaya, Sertaç Güzel, Aytunç Öden, Birol Yiğit, Altan Güneş,
Cemil Karakum, Muzaffer Taşkın, İsmail Bulut, Zahid Aydın, İbrahim Ethem Sevinç, Burak
Öztürk, Okan Ünal’dan oluşan 11 ile çıktı.Ankara Demirspor ise sahaya Fatih, Ahmet,
Hüseyin, Mustafa Altun, Gökhan, Ümit, Tunahan, Erkut, Hüseyin Bak, Umut, Fatih onbiriyle
çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8573.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kırsal Hizmetlere 25,6 Milyon Tl
Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan 70 maddeyi görüşerek karara
bağladı.Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli
nazım imar plan tadilatlarının yanısıra ilçe belediyelerinden gelen...
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Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan 70 maddeyi görüşerek karara bağladı.
Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli nazım imar
plan tadilatlarının yanısıra ilçe belediyelerinden gelen talepler de görüşülerek karara bağlandı.
Meclis toplantısında ayrıca bazı cadde ve sokaklara verilecek olan isimlerle ilgili komisyon
raporları da sonuçlandırıldı.

Meclis toplantısında ayrıca yeni oluşturulan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı için 25 milyon
636 bin liralık bütçe oluşturuldu. 30 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlanan ilçe ve bağlı mahallelere daha planlı ve kaliteli hizmet götürebilmek
amacıyla oluşturulan daire başkanlığının acil eylem planı için 25 milyon liralık bir bütçe
oluşturuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8574.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kayseri Şekerden Pankent Tesislerinde İşkur
Desteği İle İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi
Kayseri Şeker Fabrikasına ait Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete giren Pankent
sentetik çuval fabrikası çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği semineri verildi.İş Kur bağlantılı
olarak Pankent fabrikasında çalışmaya başlayan...
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Kayseri Şeker Fabrikasına ait Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete giren Pankent
sentetik çuval fabrikası çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği semineri verildi.
İş Kur bağlantılı olarak Pankent fabrikasında çalışmaya başlayan 40 personele Kayseri Şeker
Fabrikası İş Güvenliği Birimi uzmanları tarafından beş hafta süresince mesleki eğitimleri
verilmeye devam edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8575.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kesk Kayseri Şubeler Platformu Dönem
Sözcüsü Ulaş Apaydın:
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederesyonu (KESK) Kayseri Şubeler Platformu Dönem
Sözcüsü Ulaş Apaydın, İstanbul’da 10 kişinin öldüğü kaza ile ilgili olarak, "Kaza değil,
cinayet" dedi.KESK’e bağlı yaklaşık 60 kişi, kent meydanında...
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederesyonu (KESK) Kayseri Şubeler Platformu Dönem
Sözcüsü Ulaş Apaydın, İstanbul’da 10 kişinin öldüğü kaza ile ilgili olarak, "Kaza değil,
cinayet" dedi.
KESK’e bağlı yaklaşık 60 kişi, kent meydanında toplanarak İstanbul’da yaşanan asansör
kazasını protesto etti. Burada grup adına bir konuşma yapan KESK Kayseri Şubeler Platformu
Dönem Sözcüsü Ulaş Apaydın, kazanın cinayet olduğunu söyledi. Apaydın, "Ülkemizde
emekçilere 19. yüzyıl kölelik koşullarının dayatılmasının sonuçlarını acı bir şekilde yaşamaya
devam ediyoruz. Soma’da işçilere yaşam odaları bile çok görenlerle aynı zihniyeti paylaşanlar
önceki gün yeni bir iş cinayetine daha imza attı" dedi.
Apaydın ayrıca, "İstanbul’un ortasına dikilen rezidans inşaatında yaşanan iş cinayetinde 10
işçi kardeşimizi daha taşeron cumhuriyetine kurban verdik. KESK olarak yaşamını yitiren
işçilerin ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.
Bir süre slogan atan grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8576.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kaski’de İki İhale
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce iki ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif
fiyatlarının toplandığı belirtildi.İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve
KASKİ’nin resmi web sayfasından (www.kaski.gov.tr)...
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KASKİ Genel Müdürlüğü’nce iki ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif
fiyatlarının toplandığı belirtildi.
İhalelerin Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını ve KASKİ’nin resmi web
sayfasından (www.kaski.gov.tr) canlı olarak verildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender
BATUKAN, “Söz konusu ihaleler; Develi, Yeşilhisar, Yahyalı ve Tomarza ilçeleri
merkezlerinde ve köylerindeki içmesuyu tesislerinin tamir ve tadilatlarının yapılması ile
Kocasinan Belediyesi Çevril ve Taşhan mahalleleri kısmi içmesuyu şebeke hattı inşaat işi,
dedi.İhalelerin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda
yapıldığını açıklayan Batukan, ihale sonuçlarının komisyon üyelerinin yapacağı
değerlendirmeden sonra belirleneceğini belirterek, ihalelere katılan firmalar ve teklifleri
hakkında şunları söyledi:
“-Develi, Yeşilhisar, Yahyalı ve Tomarza ilçeleri merkezlerinde ve köylerindeki içmesuyu
tesislerinin tamir ve tadilatlarının yapılması ihalesine 2 firma katıldı. Bunlardan; Teksen
Mühendislik - Gözütok İş Ort. 5.212.364,49 lira, Korkmazlar İnşaat 5.430.000,00 lira verdi.
- Kocasinan Belediyesi Çevril ve Taşhan mahalleleri kısmi içmesuyu şebeke hattı inşaat işi
ihalesine 10 firma katıldı. Hüseyin Arslan Müh. - Albeyaz İş Ort. 491.700,00 lira, Elma İnşaat
607.850,00 lira, Hamzabey Papağan - Tek Yapı Müh. 637.100,00 lira, Alternatif İnşaat
748.900,00 lira, Akar İnş. 791.339,00 lira, Ülker Taah. 799.799,00 lira, Hüseyin Çakmak Malkoç Yapı İş Ort. 903.000,00 lira, Korkmazlar İnşaat 915.400,00 lira, Teksen Mühendislik
948.811,00 lira, A.S.B inşaat ise 978.150,00 lira teklif verdi .”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8577.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Okul Çağında Ara Öğün Önemli
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, okul çağındaki çocukların gün
içerisindeki öğün sayısının beşe bölünmesi gerektiğini söyledi.Okula giden buluğ çağındaki
çocukların beslenme düzenleri ile ilgi bilgi veren Kayseri...
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Kayseri Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, okul çağındaki çocukların gün
içerisindeki öğün sayısının beşe bölünmesi gerektiğini söyledi.
Okula giden buluğ çağındaki çocukların beslenme düzenleri ile ilgi bilgi veren Kayseri Özel
Tekden Hastanesi Diyetisyeni Duygu Deniz, büyüklere önerilen ara öğün kuralının
çocuklarda da geçerli olduğunu belirtti. Okul çağındaki çocukların da gün içerisindeki
beslenme sayısının beşe bölünmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Duygu Deniz, özellikle
öğleden sonraki ara öğünün çocuk beslenmesi açısından önemine dikkat çekti. Diyetisyen
Duygu Deniz, “Çocuklara da ara öğünlerle birlikte 5 öğün öneriyoruz. Çünkü o yaştaki
çocuklar çok hızlı büyüyor. Çocukların en çok acıktığı vakitler öğleden sonraki saatler. O
nedenle öğleden sonraki saatlerde ara öğünü daha zengin olabilir. Küçük bir tost ya da poğaça
tercih edilebilir. Bu ara öğünde protein ve karbonhidratın bir arada bulunması önemli.
Öğleden önceki ara öğün için de beslenme çantasına meyve ya da meyveli yoğurt
konulabilir.” diye konuştu.
KAHVALTI VE ÖĞLE YEMEĞİ PROTEİN AĞIRLIKLI
Okul çağındaki çocuklarda kahvaltı ve öğle yemeklerinin protein ağırlıklı olması gerektiğine
dikkat çeken Diyetisyen Duygu Deniz, akşam yemeğinde büyüklerdeki gibi hafif yiyecekler
tüketilmesini önerdi. Diyetisyen Duygu Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kahvaltı için yumurta, peynir ve bunların çeşitleri, 1 bardak süt, yağ için zeytin, protein
zenginliği bakımından kabuklu kuruyemiş tavsiye ediyoruz. Çocuk hareketli ise, bal, reçel,
pekmez, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineraller ve demir vitamini içerdiği için tahinpekmez tercih edilebilir. Tahıllı ekmek daha iyi bir tercih olacaktır. Krep ya da gözleme var
ise ekmek tercih edilmeyebilir. Hepsinden azar azar olacak miktarlarda dengeli bir kahvaltı
öğünü sağlanabilir. Öğle yemeği de yine protein ağırlıklı olmalıdır.”
KANTİNDEN ALINAN YİYECEKLERE DİKKAT!
Kantinden alınan yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Duygu
Deniz, “Çocukların beslenmesindeki en büyük hata kantinden beslenmek. Abur cubur ve
şekerli, gazlı içecekleri alan çocuk öğünlerini aksatıyor ve boşa enerji almış oluyor. Bu
nedenle kantinden alışveriş yapacaksa bile aile sağlıklı yiyecekler konusunda çocuğu iyi
yönlendirmeli.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8578.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Güvenli Ve Seri Ulaşımın Ayırt Edici Çizgileri
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yolların bir şehir gelişimi ve düzenliği
için çok önemli olduğunu bu neden ile yeni yolların yapımına, bozulan ve deforme olan
yolların bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yolların bir şehir gelişimi ve düzenliği
için çok önemli olduğunu bu neden ile yeni yolların yapımına, bozulan ve deforme olan
yolların bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini ve bu yollara yol çizgilerini belediye
olarak gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Belediye olarak yeni yolların asfaltlanması tamamlandıktan, tamir edilen yolların ise bakım
sonrası yol çizgilerinin yapıldığını örnek olarak en son Esenyurt Mahallesinde yer alan
Büyükmenderes ve buna bağlı sokak ve caddelerde yol çizgisini belirlediklerini ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Belediye olarak güvenli ve seri ulaşıma büyük önem veriyoruz. Bozulan yolları tamir ve
bakımını yapıyoruz. Özellikle seri ulaşım için trafik levha ve uyarıcı işaretlere önem
veriyoruz. Bu açıdan bölünmüş yollar ile çok şeritli yollarda yol çizgilerini bizzat belediye
olarak biz yapıyoruz. Şerit kullanımı çok önemlidir. Zaten yolun ortasında rastgele gitmek
suçtur. Şerit ihlali suçtur. Çünkü trafik kuralları yapılan deney ve yaşanılan tecrübeler
sonucunda konulmuştur. Bize de yollarda belirli aralıklarla yol çizgilerini hem yeniliyoruz
hem de yeni yollarda hemen boyuyoruz. Esenyurt, Köşk, Melikgazi, Yıldırımbeyazıt,
Tınaztepe, Selimiye, Seyitgazi, Kılıçaslan, Düvenönü, Küçükmustafa ve Küçükali
Mahallelerinde olmak üzere 10 mahallede yer alan cadde ve sokaklarda yaya geçitleri, kavşak
ve yaya yol belirleyici çizgiler, okul, cami ve sağlık merkezlerine geçişler yol çizgisi ile
belirleyici hale getirilmiştir.”
Yol çizgisi aracının özellikle trafik akışının çok az olduğu saatlerde yol çizgisi yaptığını
böylece trafikte aksama oluşturulmadığını kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yol
çizgi boyasının da özel olduğunu nitelik ve kimyasal karışım olarak siyah araç lastiklerinden
uzun süre etkilenmediğini bu neden ile özel olarak satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8579.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Sahabiye Projesi Adım Adım
Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm
Projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda dönüşümle ilgili süreçte takip edilecek yasal
mevzuat, yapılaşma, emsal hesapları ve kütle planları...
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Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm
Projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda dönüşümle ilgili süreçte takip edilecek yasal
mevzuat, yapılaşma, emsal hesapları ve kütle planları gibi konularda Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki’ye bir sunum yapıldı.
Başkanlık Toplantı Salonu’nda ilgili belediye bürokratlarının da katılımıyla gerçekleştirilen
sunumda Doğukan İmar Ltd. Şti’den Şehir Plancısı Nadir Doğan tarafından dönüşüm
esnasında takip edilecek yasal süreç, mer’i mevzuatlar, emsal hesapları ve kütle planları vs.
gibi konularda bilgiler sunuldu.
CAMİ-İ KEBİR’İN ETRAFI AÇILACAK
Öte yandan Kayseri’nin en önemli tarihi eserlerinden birisi olan Cami-i Kebir ve çevresinde
yapılacak kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmaları da masaya yatırıldı.
Başkan Özhaseki’nin yanısıra Büyükşehir ve Melikgazi Belediyeleri’nden konuyla ilgili
yetkililerin katıldığı toplantıda tarihi Cami-i Kebir ve çevresinde yapılacak çalışmalar ele
alındı.
Bu kapsamda yıkılması planlanan binalar ile yapılacak katlı otoparkın ayrıntılı olarak
değerlendirildiği toplantıda ayrıca Cami-i Kebir ve etrafındaki diğer tarihi eserlerin önplana
çıkartılması ve tarihi dokuya uygun bir yapılaşma gerçekleştirilmesi gibi ayrıntılar üzerinde
duruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8580.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Chp Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarını
İstanbul’daki Asansör Faciası Nedeniyle İptal
Etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan yaptığı basın açıklamasında, 9 Eylül
Salı günü Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş yıldönümü olduğunu belirterek, İstanbul
Mecidiyeköy’de yaşanan asansör faciasında 10 kişinin...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mustafa Ayan yaptığı basın açıklamasında, 9 Eylül
Salı günü Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş yıldönümü olduğunu belirterek, İstanbul
Mecidiyeköy’de yaşanan asansör faciasında 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kutlama
programlarını iptal ettiklerini söyledi.
Parti binasında yapılan basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, 9 Eylül
Salı günü Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş yıldönümü olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi
önceki gün asansör kazasında 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bunların ateşi yüreğimizde ve Cumhuriyet Halk
Partisi olarak ciğerimiz yanıyor. Yarın 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş
yıldönümü. Asansör faciasının yaşanması nedeniyle kutlama törenlerini iptal ettik. Yarın
sadece Atatürk anıtına çelenk sunup programı sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu.
Ayan ayrıca, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kurultayımızı gerçekleştirdik. Bizim sayın
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana bir tarafımız oldu. Yapılan seçim sonrası
sayın Muharrem İnce’yi arayarak kutladım. Kendisi de teşekkür etti. Bildiğiniz gibi partimiz
delegelerinden Ali Paşa Tan disiplin kuruluna seçildi. Buda bizi gururlandırdı. Kurultayımız
milletimize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8581.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Kredi Borcu İçin Soyguna Kalkıştı
Kayseri’de sabah saatlerinde kuru sıkı silahla, bana görevlilerinin ATM’ye yerleştirmek için
getirdiği paraları çalmak isteyen kişinin kredi borcu olduğu için soyguna kalkıştığı ortaya
çıktı.Kayseri’de sabah saatlerinde meydana gelen...
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Kayseri’de sabah saatlerinde kuru sıkı silahla, bana görevlilerinin ATM’ye yerleştirmek için
getirdiği paraları çalmak isteyen kişinin kredi borcu olduğu için soyguna kalkıştığı ortaya
çıktı.
Kayseri’de sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir bankanın ATM’sine para yerleştirmek
için giden H.D. ve yanında bulunan güvenlik görevlisi, para yerleştirdiği sırada H.Y. elindeki
silahı banka görevlilerine doğrultarak paraları istemiş ve banka görevlilerinin paraları
vermemesi üzerine H.Y. ile banka görevlileri arasında kavga yaşanmıştı. Çıkan kavgada ise
banka görevlisi H.D. yaralanmış ve olayı gören çevredeki vatandaşlar banka görevlilerine
yardım ederek H.Y.’yi etkisiz hale getirmişti.
Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu süren H.Y.’nin ifadesinde 4 ay önce kahvehane açmak için
akrabalarından kendi adına kredi çektirdiğini söylediği öğrenildi. H.Y.’nin işlerinin ters
gitmesi üzerine krediyi ödeyemediği için psikolojik bunalıma girdiği ve borçlarını
ödeyebilmek için soyguna kalkıştığı ileri sürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8582.html
Erişim Tarihi: 16.09.2014

Büyükşehir Belediyesi Tomarza’ya Mesire Alanı
Yapacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesine yaptıracağı mesire alanı yapım işin ihaleye
çıkardı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza ilçesine mesire alanı yapım işini Kamu İhale
Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile...

09 Eylül 2014 Salı 10:14

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesine yaptıracağı mesire alanı yapım işin ihaleye
çıkardı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza ilçesine mesire alanı yapım işini Kamu İhale
Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edeceğini duyurdu. İşin sözleşme
imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde teslim edileceği, işin süresinin ise 75 takvim günü
olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8583.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Ak Parti Grup Müdürü Halil Ergen’in Acı
Günü
AK Parti Grup Müdürü Halil Ergen’in 68 yaşındaki teyzesi Gül Dalyancı vefat etti.AK Parti
Grup Müdürü Halil Ergen’in vefat eden 68 yaşındaki teyzesi Gül Dalyancı, bugün Develi
ilçesine bağlı Tombaklı Mahallesi’nde öğle namazına...

09 Eylül 2014 Salı 10:01

AK Parti Grup Müdürü Halil Ergen’in 68 yaşındaki teyzesi Gül Dalyancı vefat etti.
AK Parti Grup Müdürü Halil Ergen’in vefat eden 68 yaşındaki teyzesi Gül Dalyancı, bugün
Develi ilçesine bağlı Tombaklı Mahallesi’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze
namazı sonrasında toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8584.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Açık Öğretim Lisesi Kayıtları Başladı
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının başladığını duyurdu.İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Açık...

09 Eylül 2014 Salı 09:50

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Açık Öğretim Lisesi kayıtlarının başladığını duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Açık Öğretim Okullarımızın 2014/2015 Eğitim
Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıtları başlamıştır” dedi.
Yılmaz, “Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nin yeni kayıtları 01 ile 19 Eylül 2014 tarihleri
arasında Meslek Liselerine, Açık Öğretim Lisesi’nin yeni kayıtları ise 01 ile 26 Eylül 2014
tarihleri arasında İlimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürlüklerine yapılacaktır.
Ancak; 2014 yılı TEOG sınavları soncunda bir orta öğretim kurumuna yerleşen, ancak bu
okula devam etmeyerek Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt olacak öğrenciler için 8. sınıfı
tamamladıkları ortaokuldan alacakları tamamlama belgesi 8veya 8.sınıfı tamamlamadığını
belirten bir yazı) ile 01-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Mesleki Açık Öğretim Lisesi için
Meslek Liselerine, Açık Öğretim Lisesi için Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapmaları halinde Açık Öğretim Lisesi kayıtlı
yapılacaktır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8585.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Mahalle Halkından Yol Kapatma Eylemi
Kayseri’de Cırgalan mahallesi sakinleri, mahallerine beton mikseri araçlarının girmesinin
zarar verdiği gerekçesiyle yol kapatma eylemi yaptı.Cırgalan mahallesinde bulunan tren
raylarında yol kapatma eylemi yapan mahalle sakinleri, beton mikserlerinin...
09 Eylül 2014 Salı 12:44
Kayseri’de Cırgalan mahallesi sakinleri, mahallerine beton mikseri araçlarının girmesinin
zarar verdiği gerekçesiyle yol kapatma eylemi yaptı.
Cırgalan mahallesinde bulunan tren raylarında yol kapatma eylemi yapan mahalle sakinleri,
beton mikserlerinin yollarına ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle sıkıntılarını dile
getirdi. Mahalleli ayrıca okul sezonun açılacağı gerekçesiyle geçen beton mikserlerinin
kazalara sebep olabileceğini kaydetti. Olay yerine gelen trafik ekipleri konunun çözüleceğinin
sözünü vermesi üzerine mahalle sakinleri yolu trafiğe açarak, olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8586.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Büyükşehir’den Agü’ye Çevre Düzenlemesi
Büyükşehir Belediyesi Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü’ndeki öğrenci yurtları ve
civarında çevre düzenlemesi yapacak. Bu doğrultuda 8 firmanın katılımıyla bir ihale
düzenlendi.Belediye İhale Salonu’nda düzenlenen 1 milyon...
09 Eylül 2014 Salı 10:30
Büyükşehir Belediyesi Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü’ndeki öğrenci yurtları ve

civarında çevre düzenlemesi yapacak. Bu doğrultuda 8 firmanın katılımıyla bir ihale
düzenlendi.
Belediye İhale Salonu’nda düzenlenen 1 milyon 654 bin lira yaklaşık maliyetli ihaleye katılan
firmalar ve verdikleri teklifler de şöyle oluştu:
Emitek İnşaat 1 milyon 436 bin TL
Antaş İnşaat 1 milyon 428 bin 288 TL
Ebubekir Bayram 1 milyon 211 bin 262 TL
Öner Proje 1 milyon 366 bin 596 TL
Alp İnşaat 1 milyon 294 bin 69 TL
Gökışığı İnşaat 1 milyon 242 bin 590 TL
Uhud İnşaat 1 milyon 272 bin 354 TL
Bayer Müh. ve İnş. 1 milyon 122 bin 920 TL
İhaleyi kazanan firma, verilen tekliflerin komisyon tarafından değerlendirmesinin ardından
belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8587.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayseri’deki Gezi Davası
Kayseri’de 3 Haziran’da yaşanan Gezi olaylarında gözaltına alınan 160 kişinin yargılandığı
davanın 3’üncü duruşması yapıldı.8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Gezi
protestolarında gözaltına alınan E.B., Ö.O.Ç,...
09 Eylül 2014 Salı 10:49
Kayseri’de 3 Haziran’da yaşanan Gezi olaylarında gözaltına alınan 160 kişinin yargılandığı
davanın 3’üncü duruşması yapıldı.
8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Gezi protestolarında gözaltına alınan
E.B., Ö.O.Ç, S.P. ve A.N.Y. hazır bulundu. Davada ifade veren 4 sanık, daha önce verdikleri
ifadelerin doğru olduğunu söyledi. Dava, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe
ertelendi.
Öte yandan, mahkeme başkanı kararı açıklayacağı sırada sanık ve müdafi avukatlarının ayağa
kalkmasını istedi. Sanık avukatı Zübeyde Çopur, "Biz İstanbul’da ayağa kalkmıyoruz" deyip
ayağa kalkmayınca gerginlik yaşandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8588.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Chp 91. Kuruluş Yıldönümünde Atatürk
Anıtına Çelenk Bıraktı
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, partinin 91. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk
Anıtına çelenk bıraktı.Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakıldıktan sonra
açıklama yapan CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, "Cumhuriyet...

09 Eylül 2014 Salı 11:04

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, partinin 91. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk
Anıtına çelenk bıraktı.
Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakıldıktan sonra açıklama yapan CHP İl
Başkanı Mustafa Ayan, "Cumhuriyet Halk Partimiz, Sakarya’dan Dumlupınar’dan, Kurtuluş
Savaşından yedi düvele karşı verilen mücadele sonucunda atalarımızın kanıyla kurulmuş bir
partidir. 91 yıldan beri Türkiye Cumhuriyetimizin yönetim kademelerinde devamlı hizmette
bulunduk. Halkımızı doğruya yönlendirmeye çalıştık. Anadolu’da yaşayan tüm halkların daha
rahat yaşaması için gücümüzün yettiği, elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık ancak 91
yıldan beri gerek içeriden gerekse dışarıdan partimize iftiralar ve çamur atmalar devam
etmektedir. Kötü ne varsa bize mal edilmeye çalışılmıştır. 91 yıldan beri biz inançla halkımızı
doğru yönlendirmeye, doğru yolu göstermeye onların insanca yaşama kavuşması için tüm
mücadelemizi vermeye devam ettik. Bugünde yolumuz budur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8589.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayserispor, Gaziantep B.ş. Bld. Spor’a
Bileniyor
Kayserispor Gaziantep maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.Kendi evinde
oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını Karpuzatan Tesisleri’nde Teknik Direktör Mutlu
Topçu yönetiminde sürdüren sarı-kırmızılı takımın...

09 Eylül 2014 Salı 11:10

Kayserispor Gaziantep maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Kendi evinde oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarını Karpuzatan Tesisleri’nde Teknik
Direktör Mutlu Topçu yönetiminde sürdüren sarı-kırmızılı takımın neşeli olduğu gözlendi.
Antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Topçu, Gaziantep
maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.
Yapılan toplantının ardından takım, kondisyon ağırlıklı olarak çalıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8590.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kocasinan’dan 1.7 Milyona 5 Yeni İş Makinası
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, altyapı çalışmalarında kullanmak üzere 5 yeni iş
makinası satın aldıklarını söyledi.Başkan Mustafa Çelik, ‘Daha Temiz Kocasinan’ parolasıyla
geçtiğimiz günlerde aldıkları temizlik araçlarıyla...

09 Eylül 2014 Salı 11:12

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, altyapı çalışmalarında kullanmak üzere 5 yeni iş
makinası satın aldıklarını söyledi.
Başkan Mustafa Çelik, ‘Daha Temiz Kocasinan’ parolasıyla geçtiğimiz günlerde aldıkları
temizlik araçlarıyla filoyu güçlendirdiklerini hatırlatarak, imar ve altyapı çalışmalarında
kullanmak üzere 1 milyon 700 bin lira harcamayla 5 yeni iş makinası satın aldıklarını belirtti.
Devlet Malzeme Ofisi‘nden alınan araçları meclis üyeleriyle birlikte inceleyerek test sürüşü
yapan Başkan Mustafa Çelik, “Amacımız Kocasinan’a en iyi ve en kaliteli hizmeti vermektir.
Bunun için gerekli araç ve ekipman konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” dedi.
Altyapı çalışmaları için gerekli ekipman ve donanım ihtiyacını tespit ettiklerinin altını çizen
Başkan Çelik,” Belirlediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz makinaları almaya karar verdik. İlk
etapta 1 Milyon 700 bin lira ödediğimiz 1 dozer, 2 ekskavatör ve 2 yükleyici dozer olmak
üzere 5 aracımızı teslim aldık. Önümüzdeki günlerde bu araçlara takviye yapacağız. Altyapı
ve yol çalışmalarında yeni iş makinalarımızı daha etkin kullanacağız. Hem belediyemize hem
de Kocasinan’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8591.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Üzerine Demir Kapı Düşen Suriyeli Çocuk
Yaralandı
Kayseri’de oyun oynadığı sırada okulun okulun kapısı üzerine düşen 8 yaşındaki Suriyeli
çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde
bulunan 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda oyun oynayan...
09 Eylül 2014 Salı 11:16
Kayseri’de oyun oynadığı sırada okulun okulun kapısı üzerine düşen 8 yaşındaki Suriyeli
çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde bulunan 60. Yıl
Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda oyun oynayan 8 yaşındaki Suriyeli Rıza M.’nin okulun
kapısına asıldığı öğrenildi. Düşen kapının altında kalan Rıza M.’nin çevredeki vatandaşlar
tarafından kapının altından çıkarıldığı, çağrılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Suriyeli Rıza M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, konu ile ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8592.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ağır Yaralandı
Kayseri’de, tamirat yaptığı sırada elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı.Edinilen
bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde meydana gelen
olayda, 17 yaşındaki S.K.’nın evde tamirat yaptığı...

09 Eylül 2014 Salı 11:40

Kayseri’de, tamirat yaptığı sırada elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde meydana
gelen olayda, 17 yaşındaki S.K.’nın evde tamirat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldığı
öğrenildi. Ağır yaralanan S.K. olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan S.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8593.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kurusıkı Tabanca İle Soyguna Kalkışan Zanlı
Tutuklandı
Kayseri’de, kredi borçları nedeniyle kurusıkı tabanca ile soyguna kalkışan zanlı çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.Melikgazi ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi’nde dün öğle
saatlerinde meydana gelen olayda, H.Y., banka ATM’sine...

09 Eylül 2014 Salı 12:32

Kayseri’de, kredi borçları nedeniyle kurusıkı tabanca ile soyguna kalkışan zanlı çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
Melikgazi ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen
olayda, H.Y., banka ATM’sine para koymaya çalışan görevlileri kurusıkı tabanca ile soymaya
kalkışmıştı. Olay sırasında güvenlik görevlisini başından yaralayan H.Y., vatandaşların da
yardımı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.
Kredi borçları nedeniyle soyguna kalkıştığı öğrenilen H.Y., Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan
sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadesi alınan H.Y. sevk edildiği
nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8594.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Esnaflardan Bıçak Yasağına Destek
Kayseri Valiliğinin son zamanlarda yaşanan bıçaklı yaralama ve kavgalar sonrasında
yayımladığı bir genelgeyle ruhsatsız bıçak satışını yasaklaması, bıçak satan esnaflardan da
destek gördü.Kararla ilgili olarak konuşan Camii Kebir Mahallesinde...

09 Eylül 2014 Salı 12:38

Kayseri Valiliğinin son zamanlarda yaşanan bıçaklı yaralama ve kavgalar sonrasında
yayımladığı bir genelgeyle ruhsatsız bıçak satışını yasaklaması, bıçak satan esnaflardan da
destek gördü.

Kararla ilgili olarak konuşan Camii Kebir Mahallesinde bıçakçılık yapan esnaf Mehmet
Tosun “Valiliğin aldığı karar doğru olabilir ama bıçak alıp bir şey yapmak isteyen bunu her
şekilde yapabilir. Ruhsat konusunda Valiliğin almış olduğu bu karar ben katılıyorum” dedi.
Kararın kesin bir çözüm getiremeyeceğini belirten Tosun “Bıçağı konfeksiyoncu da satıyor,
ayakkabı mağazası da satıyor. Bıçakçıların ruhsatı olarak satması tabiki doğrudur. Vakaların
azalacağını zannetmiyorum. Temin edecek adam her yerden temin eder. Buraya gelen
vatandaşlar istediği çeşit bıçağı alıyor. Kasap bıçağı da alıyor. Ama iyiye kullanırsa iyi olur.
Herkesin bıçak satmaması ve sadece bıçakçıların ruhsatlı şekilde bıçak satması güzel bir
şeydir" diye konuştu.
Çakı ve bıçak türlerinin yurt dışından ithal edildiğini söyleyen Tosun, "İthal edilen bıçakları
emniyet direk yurda sokmaz zaten. Kaçak yollardan sustalı türü bıçaklar yurda giriyor. Önlem
alınabilir bu şekilde ama uzun süreli olacağını zannetmiyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8595.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Sınıf Öğretmenlerine ‘farkındalık’ Semineri
Verildi
Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından sınıf öğretmenlerine yönelik
’farkındalık’ semineri verildi.Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından Arif
Molu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde düzenlenen seminere öğretmenler...

09 Eylül 2014 Salı 10:29

Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından sınıf öğretmenlerine yönelik
’farkındalık’ semineri verildi.
Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu
lisesinde düzenlenen seminere öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Seminer hakkında bilgi veren
Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mahmut Işıkgöz “Biz 2014-2015 eğitim
öğretim yılına hazırlık niteliğinde Kocasinan ilçesinde görev yapmakta olan yaklaşık bin 200
sınıf öğretmenimize seminerle birlikte eğitimden geçirmeyi planlıyoruz. Bu hedef
doğrultusunda seminerin içeriği olarak özel eğitim ve rehberlik eğitimi alanında
öğretmenlerimizde farkındalık oluşturmaya çalışmaktayız” dedi.
Seminerin 4 gün boyunca süreceğini belirten Işıkgöz “Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Özelikle okullarımızda şiddetin azaltılması, özel eğitime muhtaç olan
öğrencilerin tespit edilip eğitime katılması yine okul fobisi, çocuk psikolojisi konularında
bilgilendirme yapıp öğretmenlerimizi donanımlı bir şekilde eğitim öğretim yılına sunmaya
çalışmaktayız. Yaklaşık bin 200 öğretmenimiz katılacak ve her bir öğretmen bu seminere bir
defalığına katılacaktır. Seminer 4 gün devam edecektir. Eğitim öğretim yılına başlamadan
önce biz öğretmenlerimize olabildiğince çocuk psikolojisine yönelik aileler ile iş birliği
içerisinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimize de özellikle öğretmenleri ile iletişim

halinde olmalarını ve varsa problemleri okul rehber öğretmenleri ile paylaşmalarını diliyoruz”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8596.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayseri Şeker Gelişen Teknolojiyi Yakından
Takip Ediyor
Şeker Pancarı sektöründe pancar tarlalarında sulama kanalları gibi alanlarda pancar çiftçisinin
işini kolaylaştıracak ve işçilik maliyetlerini azaltacak yeni iş makine ve ekipmanları firma
temsilcileri tarafından tanıtım amacıyla Kayseri...

09 Eylül 2014 Salı 12:46

Şeker Pancarı sektöründe pancar tarlalarında sulama kanalları gibi alanlarda pancar çiftçisinin
işini kolaylaştıracak ve işçilik maliyetlerini azaltacak yeni iş makine ve ekipmanları firma
temsilcileri tarafından tanıtım amacıyla Kayseri Şeker’de gösteri düzenlendi.
Şeker Pancarı sektörünü yakından ilgilendiren iş makine ve ekipmanları tanıtımında Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pandoğa Müdürü Cemal Sunulu,
Kayseri Şeker Fb.Genel Müdür Yardımcısı Osman Canıtez, firma temsilcileri ve diğer
yetkililer katıldılar.
İş makinalarında gelişen teknolojinin yakından takip edildiği Kayseri Şeker’de pancar
çiftçisinin ürün maliyetlerini azaltıcı alet ve ekipmanlara Pancar Kooperatifi aracılığı ile
çiftçilerin sahip olması sağlanıyor.
İş makinalarında uygunluk araştırması yapılırken Türkiye piyasasında yer alan tarım alet ve
ekipmanları arasında fiyat uygunluğu, uzun ömürlülük, ürüne ilişkin yedek parça sorunu
olmayan, ar-ge çalışmaları yapılarak son kullanıcı olan Pancar çiftçisine yüksek kaliteyi en
uygun fiyat sunmaya gayret ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8597.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Memur-sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan’ın Acı
Günü
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan’ın vefat
eden amcasının oğlu Hasan Kalkan son yolculuğuna uğurlandı.Hunat Camiinde kılınan
cenaze namazına, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube...
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Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan’ın vefat
eden amcasının oğlu Hasan Kalkan son yolculuğuna uğurlandı.Hunat Camiinde kılınan
cenaze namazına, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan, vefat eden Hasan Kalkan’ın yakınları ve cami cemaatindeki vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Kalkan şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8599.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Bir Ayda 2 Bin 203 Konut Satıldı
Bir biri ardına binaların yükseldiği Kayseri’de bir ayda 2 bin 203 konut satıldı.
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Son yıllarda hızla gelişen ve şehirleşme anlamında neredeyse bütün illere örnek gösterilen
Kayseri’de bir ay içerisinde 2 bin 203 konut satıldı.Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge
Müdürlüğü verilerine göre Temmuz ayı içerisinde ilimizdeki konut satışı 2 bin 203 oldu.
Kayseri bu rakamlar ile başta Sivas ve Yozgat olmak üzere birçok ili geride bıraktı.
Türkiye Genelinde düşüş var
Türkiye genelinde konut satışları ise 2014 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%20,2 azalarak 85 101 oldu.
HABER: MESUT DAVARCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8600.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayseri İşçi Ölümlerinde 7’inci Sırada
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre Kayseri’de 9 ayda 7 inşaat işçisi
yaşamını yitirdi. Yayınlanan rapora göre Kayseri bu sayı ile en çok işçi ölümünün yaşandığı
7’inci il oldu.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre, 7 Eylül itibariyle 2014 yılında en az
272 inşaat işçisi yaşamını yitirdi. Raporda, inşaatlarda çalışan ve yaşamını yitiren 272 işçinin
tamamına yakınının taşeron olarak çalışıldığı tespit edildi. Hazırlanan raporda Kayseri 7 işçi
ölümüyle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin arkasından 7’inci sırada yer aldı.
Kayseri Kritik Eşikte
Işçi ölümlerinin en çok İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Kocaeli, İzmir, Kayseri ve Ordu'da
yaşandığına dikkat çekilen raporda, "54 ölüm İstanbul'da; 11 ölüm Ankara'da; 9'ar ölüm
Adana, Bursa ve Kocaeli'nde; 8'er ölüm İzmir ve Kayseri'de; 7 ölüm Ordu'da; 6'şar ölüm
Antalya, İsparta, Konya ve Manisa'da; 5'er ölüm Aydın, Edirne, Hatay, Tekirdağ ve
Trabzon'da; 4'er ölüm Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Karaman, Kastamonu ve
Mersin'de; 3'er ölüm Adıyaman, Batman, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Malatya, Mardin,
Sakarya, Samsun, Tokat ve Afganistan'da; 2'şer ölüm Bingöl, Düzce, Erzurum,
Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak,
Tunceli, Irak ve Özbekistan'da; 1'er ölüm ise Aksaray, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu,
Giresun, İğdır, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muş, Yozgat ve Zonguldak'ta yaşandı"
denildi.
Haber: Mesut Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8601.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Türmob Farkındalık Eğitimi Yapıldı
TÜRMOB tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan, meslek mensuplarının
haksız rekabet ve meslek etiği konularında farkındalığının artırılması ile uygulama
birlikteliğinin sağlanmasını amaçlayan ‘Farkındalık Eğitimi’...
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TÜRMOB tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan, meslek mensuplarının
haksız rekabet ve meslek etiği konularında farkındalığının artırılması ile uygulama
birlikteliğinin sağlanmasını amaçlayan ‘Farkındalık Eğitimi’ Kayseri Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası organizasyonuyla gerçekleştirildi.
Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Eğitime TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Merkez Sekreteri Ali Rıza Akdora, Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi
Necmettin Keleş, TÜRMOB Etik Komitesi Üyesi Latif Taş ve SMMM Alp Buluş konuşmacı
olarak katılırken, Kayseri SMMM Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda serbest
muhasebeci mali müşavir de dinleyici olarak kaktıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Oda
Başkan Yardımcısı Mustafa Kükürtçüoğlu, TÜRMOB tarafından verilen ‘Farkındalık
Eğitimi’ kapsamında bugün meslek mensuplarının mesleki hizmet ve kalite güvence ilke ve
esasları, haksız rekabetle mücadele yazılımı, etik eğitimi ve etik sözleşme konularında
bilgilendirileceğini söyledi. Oda faaliyetleri ile ilgili de bilgilendirmede bulunan
Kükürtçüoğlu, Kayseri SMMM Odası yeni eğitim ve hizmet binası yapımına başlandığını ve
bu ay içerisinde inşaat açılış töreni yapacaklarını belirtti. TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Merkez Sekreteri Ali Rıza Akdora ise konuşmasında TÜRMOB tarafından meslek mensupları
arasında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bu eğitimin mesleki hizmet kalitesi ve
etik anlayışıyla ilgili olarak büyük önem arz ettiğini belirtti. TÜRMOB olarak eğitim
seferberliği başlattıklarını ve eğitimlerin ‘Sürekli Eğitim’ mantığıyla artarak daha da detaylı
şekilde devam edeceğini bildirdi. Kamu Gözetim Kurumu’nun denetçinin denetimi
noktasında gerekli bir kurum olduğunu belirten Akdora, “Bizler Kamu Gözetim Kurumu ile
denetçinin tanımının yapılması, TÜRMOB’un vermiş olduğu Bağımsız Denetim
Eğitimleri’nin geçerli olması ve bağımsız denetçi olma noktasında aranan 15 yıl şartı
noktasında karşı karşıya geliyoruz. Tüm bu sorunların da mesleki anlamda birliktelikle
aşılacağına inanıyorum” diye konuştu.
SMMM. Alp Buluç, Mesleki Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları, Türkiye Haksız
Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi Necmettin Keleş Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı ve
TÜRMOB Etik Komitesi Üyesi Latif Taş ise Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme konularında birer
sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8602.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Telefoncular Torba Yasa’dan Umutlu
Kayseri’de cep telefonu satışı yapan Mustafa Çay, kredi kartına taksit ile telefon satışının
durdurulmasının ardından işlerinde ciddi anlamda düşüş olduğunu söyleyerek, “Torba
Yasası’nın onaylanmasını heyecanla bekliyoruz” dedi.İşlerinde...
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Kayseri’de cep telefonu satışı yapan Mustafa Çay, kredi kartına taksit ile telefon satışının

durdurulmasının ardından işlerinde ciddi anlamda düşüş olduğunu söyleyerek, “Torba
Yasası’nın onaylanmasını heyecanla bekliyoruz” dedi.
İşlerinde ciddi bir düşüş olduğunun altını çizen Mustafa Çay, “Torba Yasa’nın onaylanmasını
heyecanla bekliyoruz. Şubat ayından bu tarafa işlerimizde çok ciddi bir düşüş oldu. Çok ciddi
maddi sıkıntılar yaşamaya başladık” dedi.
Telefona taksitin tekrardan gelmesini isteyen Çay, "Kredi kartına taksit olmasını heyecanla
bekliyoruz. İşlerimizde artış olacağına inanıyoruz. İşlerimiz yüzde 60 oranında düştü. Şu
ekonomik durum içerisinde en azından yüzde 20-30 artacağını düşünüyorum” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8603.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki’nin
Kabul Günü
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerini
kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretlerde ilk
olarak AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanı Yusuf Koçak...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerini
kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretlerde ilk olarak AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanı
Yusuf Koçak ve yönetim kurulunu ağırlayan Başkan Özhaseki, ardından da Halk Ozanları
Kültür Derneği Başkanı Turgut Aydın ve beraberindekileri kabul etti. Daha sonra Hacıbektaşı Veli Derneği Başkanı Sadık Genç ve yönetim kurulu üyeleri ile Madde Bağımlıları Derneği
Başkanı Hülya Turan ve beraberindekileri kabul eden Başkan Özhaseki, son olarak da Develi
ilçesindeki bazı mahalle muhtarları ile görüştü.
Sivil Toplum Kuruluşlarının halka hizmet götürmede önemli bir yapı taşı olduğuna vurgu
yapan Başkan Özhaseki, imkanlar çerçevesinde destek olmaya çalıştıklarını söyledi ve her
türlü işbirliğine açık olduklarını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8604.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç’tan
Açıklama
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin batı bölümünde Osman
Kavuncu, Keykubat, Kazım Karabekir, şehrin orta kesiminde Osmanlı, Esenyurt, Ererköy ile
şehrin doğu kısmında ise Köşk, Yıldırım Beyazıt, Tavlusun, Germir...
09 Eylül 2014 Salı 16:14
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin batı bölümünde Osman
Kavuncu, Keykubat, Kazım Karabekir, şehrin orta kesiminde Osmanlı, Esenyurt, Ererköy ile
şehrin doğu kısmında ise Köşk, Yıldırım Beyazıt, Tavlusun, Germir mahallelerinde yer alan
taşkın su kanallarının beton olmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.
Dün akşam ani ve şiddetli yağmur sonrası biriken suların beton kanallardan hızlı bir şekilde
şehir dışına nakil olduğunu hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi belediyesi
olarak DSİ ile işbirliği yaparak onların planlarına göre inşa edilen Erciyes Dağından gelen
doğal kanalların beton kanal olarak yapılması son derece isabetli bir çalışma olmuştur. Çünkü
toprak zeminli ve kontrolsüz kanallar taşkın su baskınlarına neden olmaktadır. Nitekim son
yağışlarda bu açıkça gözlenmiştir. Ülkemizin birçok yerinde taşkın su kanalların kontrolsüz
olması mahalleri su altına bırakmaktadır. Belediye olarak biz Taşkın su kanallarını beton
duvar ile koruma altına aldığımız yetmiyormuş gibi çevresini doğa ile bütünleştirdik. Gezi ve
yürüyüş yolları haline getirdik. Böylece şehrimize yeni bir vizyon ilave ettik. Bu alanlar artık
birer mesire alanı gibi oldu. Kanalların üstüne hem araçlar hem de yayalar için geçişler ve
köprüler yaptık“ ifadelerini kullandı.
Su kanalların çevresi adeta park haline geldiğini özellikle semt sakinlerin yağmur sonrası
kanallarda akan yağmur sularını çevresinde oturak dinlendiklerini İfade eden Başkan
Dr.Memduh Büyükkılıç, Taşkın su Kanalların gerek yapılması gerek ise çevresi ile doğası ile
bütünleştirerek gezi yolu haline getirilmesinden dolayı bir çok teşekkür telefonu ve mesajı
aldıklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8605.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Yahyalı Belediyesinden Üniversiteyi Kazanan
237 Öğrenciye Tablet
Yahyalı Belediyesi 2014 yılı LYS sınavında dört yıl ve üzeri eğitim veren Kamu
Üniversitelerini kazanan Yahyalılı 237 öğrenciye düzenlendiği törenle tablet hediye
etti.Yahyalı Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen törene Yahyalı Belediye...
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Yahyalı Belediyesi 2014 yılı LYS sınavında dört yıl ve üzeri eğitim veren Kamu
Üniversitelerini kazanan Yahyalılı 237 öğrenciye düzenlendiği törenle tablet hediye etti.
Yahyalı Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen törene Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk, Yahyalı Kaymakamı Ziya Polat, Mili Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Belediye Meclis
Üyeleri, Siyasi Parti temsilcileri, Okul Müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, " Türkiye’nin geleceği, Türkiye’nin umudu gençler.
Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan, sizlerin başarısını kutlamaktan çok mutluyum. 2014
LYS sınavında gösterdiğiniz başarı bizlerin birer övünç ve gurur kaynağı olmuştur. Bundan
yaklaşık 5 ay önce , belediye başkanı adayı olduğumda, ’üniversiteyi kazanan öğrencilere
tablet pc dağıtmak’ projesi, sizleri motive etmek ve başarınızı ödüllendirmek için
düşündüğümüz bir projeydi. Allaha şükürler olsun ki bugün projemizi hayata geçirmenin
mutluluğu ve onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Öztürk, "İlçe olarak eğitim ve öğretimde iyi bir durumdayız. Öncelikle kaymakamlığımıza,
milli eğitim müdürlüğümüze öğretmenlerimize anne - babalara ve öğrencilerimize teşekkür
ediyorum. Tablet bilgisayar dağıtım konusunda meclis kararı alan Meclis üyelerimize de
teşekkür ediyorum. Eğitimli gençler yetiştirmek için Kayseri ilinde ilk defa lise ve dengi
öğretim Sonrası dört yıllık bir üniversiteyi kazanan yahyalılı öğrencilerimize Tablet bilgisayar
dağıtıyoruz. En önemli yatırım geleceğimizin teminatı olan gençlere yapılan yatırımdır. En
hayırlı hizmet insana yapılan hizmettir. 2023 hedefleri olan bir türkiye’nin başarıya
ulaşmasındaki temel taşları sizlersiniz. Sizin göstereceğiniz başarılar hem bu ülkenin hem de
ilçemizin kaderini çizecek, Türkiye’nin ekonomik,sosyal,kültürel açıdan gelişimine büyük
katkılar sağlayacaksınız. " dedi.
Yahyalı Kaymakamı Ziyat Polat ise konuşmasında " Bugün burada Yahyalı Belediyesinin
üniversiteyi kazanan öğrencilerimize tablet dağıtımı için toplandık. Bu eğitime verilen önemi
gösteriyor. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere belediye meclis üyelerimize aldıkları bu
karardan dolayı teşekkür ediyorum. En iyi yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Bugün burada
bunun en güzel örneğine tanık oluyoruz." dedi.
Tablet dağıtım töreninde LYS sınavında Yahyalı’ da birinci olan öğrencilere altın hediye
edildi. Öğrenciler adına teşekkür konuşması yapan Ebru Kafalı’ da bu güzel hediyeden dolayı
tüm Yahyalılı öğrenciler adına Belediye Başkanı Esat Öztürk’ e teşekkür etti.
Proğram da yapılan konuşmalardan sonra 237 öğrenciye hediye tabletleri Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Kaymakamı Ziya Polat, Mili Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı,

Daire Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti temsilcileri, Okul Müdürleri ve
muhtarlar tarafından öğrencilere dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8606.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Uyuşturucu Taciri Cezaevine Konuldu
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü görevlilerince, yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan bir kişi çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’de...
09 Eylül 2014 Salı 16:30
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü görevlilerince, yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan bir kişi çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan C.Y. hakkında delillendirme
çalışması yapıldığı öğrenildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Gülük Mahallesi Pancar Sokak üzerinde H.Ö.’nin 18
gram esrar maddesi ile yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bir başka çalışmada ise E.D.
isimli şahsın 1 gram esrar maddesi ile yakalandığı kaydedildi.
Yapılan delillendirme çalışmaları sonrasında uyuşturcu ticareti yaptığı tespit edilen C.Y.’nin
şehirler arası otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındığı, elindeki poşetin içinden ise
480 gram esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
C.Y.’nin hakkında yapılan soruşturma sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildiği
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8607.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

‘Önce barış, sonra enerji’
Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gazze’de kalıcı barış sağlanmadan
Türkiye'nin İsrail'le enerji projeleri gerçekleştirmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.
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Bakan Taner Yıldız, Akdeniz Enerji Perspektifleri Raporu toplantısından önce gazetecilerin
katil Siyonist İsrail’in Türkiye üzerinden gerçekleştirmeyi amaçladığı enerji projelerine dair

soruları yanıtladı. Yıldız: "Şu anda Gazze'de ki insanlık dramı hangi gerekçesiyle
oluşturulmuşsa o kaldırılacak ve İsrail kalıcı ateşkesi bütün yönleriyle beraber orada
tesis etmiş olacak ki bizler enerji projelerini gerçekleştiriyor olalım. Bütün taraflarıyla
beraber kalıcı barış oluşmaksızın, istenilen şartlar oluşmaksızın herhangi bir enerji projesini
gerçekleştirmek söz konusu olmaz. Orada bir insanlık dramı yaşandı ve bunlar çok çabuk
unutuluyor. Enerji projelerinde siyasi fizibilite olmadan ekonomik fizibiliteden bahsetmenin
mümkün olamaz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8608.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

AGÜ Kadın Basketbol Takımı Tanıtım
Toplantısı Yapıldı
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde mücadele eden temsilcimiz, yeni ismiyle Abdullah Gül
Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı (AGÜ SPOR) yeni sezon öncesi tanıtım toplantısı
düzenledi. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsünde saat 10.00 da düzenlenen
toplantıya AGÜ rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, kulüp başkanı Ömer Yağmur, yönetim
kurulu üyeleri, üniversite yetkilileri ve basketbol takımı katıldı.
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“Şampiyonluğa Oynayan Bir Takım Olmak İstiyoruz”
Tanıtımda ilk konuşmayı yapan AGÜ Spor koçu Ayhan AVCI, hedeflerinin her zaman ligde
ilk üçte ve şampiyonluğa oynayan bir takım olmak olduğunu söyledi. Avcı sözlerine söyle
devam etti: “
Bir kere şampiyon olup ertesi sene hatırlanmamak değil, şampiyonluğa oynayan şampiyonları
yenen bir takımı olma amacımız var. Geçen bu bunu çok iyi başardık. 6 tane yabancı
sporcumuz var. Bu sene takımımıza genç sporcular takviye ettik. Biz çok büyük bütçelerle
Türk sporcu almıyoruz ama elimizdeki değerlerle çok önemli işler yapıyoruz. Yine aynı
transfer politikasını izledik. Dolayısıyla ben çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum.
Euroleague'de de zorlu bir gruptayız. Orada da öncelikle amacımız mutlaka gruptan çıkmak.
Bu sene işimiz biraz zor. Artık Final Four var. Final Four oynayacağımıza da inanıyorum.
Bunu da yapabilirsek çok büyük bir iş yapmış olacağız. Benim takıma ve yönetime güvenim
tam. Güzel bir ortam var. Bu sene diğer senelere göre daha güzel bir sene olacak” şeklinde
konuştu.
“Uzun Yıllar Ligde Kalıcı Olmak İstiyoruz”
AGÜ Spor Kulüp Başkanı Ömer Yağmur ise yaptığı konuşmada, başarılarla beraber uzun
yıllar ligde kalıcı olmak istediklerini ifade ederek, "İTÜ'nün erkek takımı, İstanbul
Üniversitesi'nin bayan takımı yıllardır bu ligde. Biz de inşallah Abdullah Gül Üniversitesi
olarak bu ligde başarılarla beraber uzun süre kalıcı olacağız. Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mehmet Özhaseki ve diğer belediye başkanlarımızın bize çok büyük desteği oldu.

Biz de yüzlerini kara çıkartmadık diye düşünüyorum. Kayseri basketbolda bir yere geldi.
İnşallah bundan sonra geriye gitmeyecek. Yaptığımız transferler altyapısı olan transferler.
Genellikle isimli sporcular yerine gençlerle mücadele etmeyi seven bir takımız. Geçen yıl
ligde ilk 9 maçımızı almıştık inşallah bu yılda öyle bir seri yakalayıp ligde boy göstereceğiz”
ifadelerini kullandı.
Hayal Gerçek Oldu
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu: “Bir üniversitenin Türkiye
çapında uluslararası başarılara imza atacak bir kulübünün olması hayalinin olduğunu
belirterek. “Başarılı ve güçlü bir kulübün üniversite ailesine katılmış olması bizlere çok
büyük katkılar sağlayacaktır. KASKİ olarak bilinen, Türkiye ve Avrupa'da güçlü bir kulüp
olan kadın basketbol kulübümüz Abdullah Gül Üniversitesi camiasına katılmasından dolayı
büyük bir mutluluk duydum. Birlikte çok daha iyi şeyler yapacağız. Bizim amacımız zaten
çok iyi yönetilen, Türkiye'de belli başarılar kazanan bir kulübün içine, işine karışmak değil.
Tam tersi onlara katkı sağlamak, destek olmak ve üniversite gençliğiyle bir araya getirmek.
Bu kapsamda böyle güçlü bir kulübün AGÜ ailesine katılmış olması biz Abdullah Gül
Üniversitesi'ne önemli katkılar sağlayacaktır. Bir kere üniversitenin Türkiye'de ve dünyada
tanıtılmasına çok büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8609.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Mirzabeyoğlu, Yeniden Cezaevine Girecek
Mirzabeyoğlu hakkında Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Hükümlü ve Tutukluların
Ayaklanması, Kasten Yangın Çıkartma Suçu"yla ilgili görülmekte olan davada, daha önce
"infazın durdurulması" kararı alan mahkeme, tekrar "infazın devamı"na karar verdi.
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28 Şubat sürecinden sonra 1999'da tutuklanan ve 16 yıldır Bolu F Tipi Cezaevinde,
ispatlanamayan İBDA-C adlı bir örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapis yatan Salih
Mirzabeyoğlu, tahliye edilmişti.
MAHKEME İNFAZININ DEVAMINA KARAR VERDİ
Mirzabeyoğlu hakkında Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Hükümlü ve Tutukluların
Ayaklanması, Kasten Yangın Çıkartma Suçu"yla ilgili görülmekte olan davada, daha önce
"infazın durdurulması" kararı alan mahkeme, tekrar "infazın devamı"na karar verdi.
Daha önce yeniden hakkında yeniden yargılama kararı verilen Mirzabeyoğlu'nun infazı
durdurularak tahliye edilmişti. 16 yıl cezaevinde yatan Mirzabeyoğlu'nun yeniden
yargılanacağı davada "infazı devamı" kararı verilerek tekrar cezaevine gönderilmek istenmesi
şaşkınlıkla karşılandı.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Salih Mirzabeyoğlu’nun Avukatı Hasan Ölçer’in konuyla ilgili yaptığı ilk açıklama açıklama
şöyle:
“Bakırköy 3 ağır ceza mahkemesi Noel Baba operasyonu-isyan davasında “durdurulmuş
infazın devamına” kararı vermiştir. İnfazı durdurulan hükümlülerin kalan cezalarının infazını
teminen Cumhuriyet Savcılığı’na 8.9.2014 öğleden sonra müzekkere yazılmıştır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8610.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Akılalmaz Soygun
Hırsızlar, "Yok artık" dedirten türden bir işe imza attı. ATM'ye yapışkanlı düzenek kuran
hırsızlar para çekmek isteyen vatandaşları kurnazca soyuyor.
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Yeni bir ATM dolandırıcılığı ortaya çıktı. ATM içerisini yerleştirilen bir düzenekle, para
çekmek isteyen kişiler dolandırılıyor. Bu kez ATM içine yapışkanlı bir düzenek
yerleştiriliyor. ATM'den çekilmek istenen para bu düzeneğe takılıyor. Teknik bir sorun
olduğunu düşünen kişi ATM önünde ayrılırken, düzeneği yerleştiren kişiler gelip paraları
alıyor. İstanbul Levent'te P.G.'nin yaşadığı olay, ATM'leri kullanan yüzbinlerce kişiyi
ilgilendiriyor.
VATANDAŞ PARASINI BIRAKIP GİDİYOR
Dolandırıcılar, ATM’lerin içerisine yerleştirdikleri yapışkanlı düzeneklerle para çekmek
isteyen vatandaşların alacağını kendi haznelerinde bekletiyor. Bankamatiklerin para verme
gözünün içerisine yerleştirilen alet, yapışkanıyla paranın dışarı çıkmasını engelliyor. Parasını
ATM’deki teknik bir arızadan dolayı alamadığını düşünen vatandaşlar, müşteri hizmetlerini
arayarak kayıt oluşturuyor ve ATM’den ayrılıyor. Kart sahibinin gittiğini gören dolandırıcılar
ise ATM’ye gelerek düzeneğe yapışmış şekilde bekleyen paraları alıyor ve kayıplara
karışıyor.
MAĞDUR OLMAKTAN SON ANDA KURTULDU
ATM’de para çekme işlemini onaylayan kullanıcı, paralarının sayılma sesine kadar
duyulduğunu ancak gözden para çıkmadığını anlayınca limit bilgilerini kontrol etti. Çekeceği
ücretin bakiyeden düşüldüğünü görünce bankayı arayan vatandaş, durumun dolandırıcılık
vakası olduğunu ortaya çıkardı.
"İNANILMAZ YÖNTEM"
P.G yaşadığı olaya ilişkin şunları söyledi: “Bugün başıma gelen inanılmazdı. Para çekmek
için gereken işlemleri sırasıyla yaptım, her şey normaldi. Para çekme işlemini onayladım
paralar sayıldı, evet simdi para verme gözünden çıkacak diye beklerken, para verme gözü
açılmadı! Bekle bekle açılmıyor... Kart hala takılıyken bakiyemi kontrol edeyim dedim,
çekeceğim miktar bakiyemden düşmüş, çekmişim gibi! Ama para çıkmıyor! Kartı çıkardım,
ekranda bankanın telefon numarası yazıyor. Hemen bankayı aradım. Durumu anlatınca,
anahtar gibi sivri bir cisimle para verme gözündeki kapağı açmaya çalışmamı söylediler. Son

dönemlerde sık sık yapılan bir dolandırıcılıkmış bu; para verme gözünün ağzına metal bir
kapak yapıştırıyorlar, biz dışarıdan bakınca bir gariplik fark etmiyoruz. Para çıkıyor, ama o
sonradan takılan kapağın arkasında kalıyor." dedi.
"ATM'DEN AYRILMAYIN"
Uzmanlar, ATM’de para çekme işlemi esnasında herhangi bir aksilik olursa ve paranın
alınamadığı durumlar için "ATM’den ayrılmadan bankaya başvurun, şüpheli bir durumla
karşılaşmanız durumunda da hemen polisi arayın" diyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8611.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

II. Abdülhamid'in Petrol Haritası; İngilizler
Kayseri’de Petrol Aramış
Ortadoğu'daki Petrol Mücadelesi Sultan II. Abdülhamid hatıratında, İngilizlerin Anadolu,
Suriye ve Hicaz topraklarında yeraltı kazıları yapmak maksadıyla izin alma teşebbüsünde
bulunduklarından bahsetmektedir. Abdülhamid, İngiltere ile yakın ilişki kurmak düşüncesiyle
istenen müsaadeyi vermiştir. İznin hemen ardından İngiltere, bilim adamları ve arkeoloji
uzmanlarıyla Kayseri, Musul ve Bağdat'ta kazı çalışmalarına başlamıştır.
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Petrolün, bir enerji kaynağı olarak önem kazanması, 1859'da Amerika'nın Pensilvanya
Eyaleti'nde bulunmasıyla birlikte, başlamıştır. Rockfoller, 1879'da Standard OİL Şirketi'ni
kurarak petrol endüstrisini bir düzene sokmuştur. Ford'un, içten yanmalı motorları icat
etmesiyle petrolü ele geçirme hırsı doruk" noktaya ulaşmıştır. Bundan sonra, dünyanın iki
b'üyük petrol şirketi olan Amerikan Standart Oil ile İngiliz-Hollanda ortaklığındaki Royal
DutchShell, Ortadoğu'da kıyasıya bir mücadeleye tutuşacaklardır. 1871'de Fırat ve Dicle
nehirlerinin vadilerinde zengin petrol yataklarının bulunduğundan haberdar olan İngiltere;
yeni petrol kaynaklarını ele geçirmek için geniş çaplı birtakım çalışmalar içerisine girmiştir.
En usta ajanlarını, jeolog, sosyolog, iktisatçı, bilim adamlarını arkeoloji uzmanı adı altında bu
işle vazifelendirip, petrol kaynaklarının potansiyeli hakkında bilgi toplamıştır. Royal DutchShell'in sahibi Sir Henry Deterding, Musul ve etrafındaki zengin petrol yataklarına sahip
olmak için öncelikle buraları Osmanlı Devleti'nin elinden almayı amaçlamış veya en azından
işletme hakkını elde etmeyi amaçlamıştır. Ortadoğu'daki Petrol Mücadelesi Sultan II.
Abdülhamid hatıratında, İngilizlerin Anadolu, Suriye ve Hicaz topraklarında yeraltı kazıları
yapmak maksadıyla izin alma teşebbüsünde bulunduklarından bahsetmektedir. Abdülhamid,
İngiltere ile yakın ilişki kurmak düşüncesiyle istenen müsaadeyi vermiştir. İznin hemen
ardından İngiltere, bilim adamları ve arkeoloji uzmanlarıyla Kayseri, Musul ve Bağdat'ta kazı
çalışmalarına başlamıştır. Abdülhamid, ustaca bir taktikle İngilizlerin kazılarda kullandıkları
yerli ameleler kanalıyla yürütülen bütün çalışmaları sıkı siloya takip etmiştir. Yoğun
takiplerden sonra ilmî ve arkeolojik çalışmaların altında gerçekte hummalı bir petrol araştırma
faaliyeti yattığına hatıratında uzun uzadıya bahsetmiştir. Abdülhamid Han, İngiltere'nin

ikiyüzlü politikası üzerine Musul ve Bağdat'ta açtıkları kuyuları kapattırmış ve Almanlarla
yakınlaşmıştır. İngilizlere yönelik tavrını yeri geldiğinde Almanlar için de çekinmeden
uygulamıştır. Hazırlanan Haritalar ve Alınan Tedbirler Ortadoğu petrolleri üzerinde yaşanan
olaylar karşısında Sultan Abdülhamid, petrol alanlarının siyasi ve ekonomik bakımdan
gelecekte kazanacağı stratejik önemi idrak etmekte fazla gecikmemiştir. Abdülhamid, Musul
ve Bağdat çevresiyle, Dicle ve Fırat nehirleri havzasındaki madenler için geniş çaplı bir
araştırma yaptırmış ve sonuçlarını daha 1888 tarihinde hazırlanan bir rapor ve haritada
toplatmıştır. Burada, petrol yataklarının miktarından, damıtma usulüne ve verimi artırma
önlemlerine kadar etraflı bilgiler verilmekteydi. Ancak bölgedeki yataklardan ham petrolün
çıkartılma ve damıtılma işlemleri ilkel metotlarla yapıldığından ve kuyuları işleten
mültezimlerin yani taşeronların damıtma usulünü bilmediklerinden ötürü petrolün kalitesi de
düşmekteydi. Modern tesisler kurulup işletilmesi halinde bölgedeki petrolün dünya petrol
piyasasıyla rekabet edebilecek bir kaliteye ve zenginliğe sahip olabileceği ise raporda bilhassa
vurgulanmıştı. Osmanlı Devleti tarafından daha sonra görevlendirilen, gerek Türk
mühendisler gerekse yabancı uzmanlar vasıtasıyla bölgede önemli araştırmalar yapılmaya
devam edilmiş ve bunlar Sultan'a ayrıntılı raporlar ve petrol haritaları halinde sunulmuştur.
Bunların en önemlisi 22 Ekim 1901'de padişaha takdim edilen, Alman maden mühendisi Paul
Groskopf ve Habip Necip Efendi yönetimindeki araştırma ekibinin yaptığı petrol haritasıdır.
Harita ile birlikte bölgeden çekilmiş fotoğraflara da yer verilmiştir. Doç. Dr. Arzu Terzi'nin
hazırladığı, "Bağdat Musul'da Abdülhamid'in Mirası Petrol ve Arazi" başlıklı bilimsel
çalışmada bu haritalar ilk kez yer almıştır. Kitaptaki fotoğraflar İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesinde bulunan "Yıldız Abdülhamid Dönemi" albümlerinden seçilmiş ve
büyük bir bölümü ilk kez yayınlanmıştır. Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı incelemelerde
ortaya çıkan ortak sonuçlar şunlardır: Bu rapor ve haritalarda Anadolu'nun neredeyse
tamamında yüksek ölçekte petrol rezervi olduğu tespit edilmiştir. Sultan'ın petrol haritasında
sadece Kuzey Irak'ta değil, başta Hakkâri ve Bitlis olmak üzere bugünkü Türkiye sınırları
içerisinde 20'den fazla noktada petrol bulunabileceği gösterilmiştir. Haritayı hazırlayan heyet,
Bitlis Suyu denilen çayın kıyısı boyunca önemli petrol rezervleri olduğunu ortaya koymuştur.
Petrol havzasını dolaşan Groskopf raporunda, Siirt tarafında ve Dicle Nehri kıyısında zengin
petrol rezervlerinin bulunduğunu belirtmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çalışmalarını
tamamlayan heyet daha sonra bugün Irak sınırları içinde kalan merkezlerde petrol taramasına
devam etmiştir. Kerkük, Zaho, Süleymaniye, Bağdat, Musul ve Altın köprü’ de ki yaklaşık 45
petrol noktası, kilometre ve yerleşim yerlerine göre yön tayini yapılarak kayıt altına
alınmıştır. Raporda ayrıca Avrupa usullerine göre petrol çıkarma ve damıtma tesisleri
kurulması ve dışarıdan maden mühendislerinin getirtilip verimin artırılması; bunlar yapıldığı
takdirde Amerika, Avrupa ve Bakü petrolleriyle rekabet edilebilir bir seviyeye
ulaşılabileceğinin de altı çizilmiştir. Bunların uygulanması için 14 bin Osmanlı altınına
ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Fakat devletin o zaman buna ayırabileceği yeterli kaynağı
yoktu. Dolayısıyla işletmeciliğin, özellikle bölge halkından sermayedarların oluşturacağı bir
şirket tarafından yapılmasının uygun olacağı fikri benimsenmiştir. Bu maksatla Abdülhamid,
emperyalistlerin petrol kaynakları üzerindeki emellerini sonuçsuz bırakıp, devletin başına
yeni sıkıntılar açmaması için birtakım tedbirler alma yoluna gitmiştir.
Musul ve Bağdat Vilayetlerindeki petrolleri "Emlâk-i Şahane" ilan etti
Bu doğrultuda; birisi 1888'de, diğeri de 1898'de olmak üzere iki özel fermanla, Musul ve
Bağdat Vilayetlerindeki petrolleri "Emlâk-i Şahane" (padişah mülkü} ilan ederek "Hazine-i
Hassaya (özel padişah hazinesi) bağlamıştı. Yukarıdaki karar, İngiltere ve Almanya'yı büyük
bir hayal kırıklığına uğratmış; Musul'daki petrol sahasından imtiyaz koparabilmek için
yaptıkları yatırımların en azından bir süreliğine boşa gitmesine sebep olmuştur. Çünkü işletme
hakkı tamamen Osmanlı Devleti'nin hukukî ipoteği altına alınmıştır. Daha sonraları,

anlaşmadaki şartlara uyulmadığı gerekçesiyle yeri geldiğinde ayrıcalıkları feshetmesini de
bilmiştir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8612.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Minik Taekwondocular Türkiye
Şampiyonasında Göz Doldurdu
Kayserili Minik Taekwondocular Konya’daki Türkiye Şampiyonası’nda göz
doldurdu.Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası bu sene Kayhan Aytar Minikler Türkiye
Taekwondo Şampiyonası adı altında 7-10 Eylül 2014 tarihleri arasında Konya’da yapıldı....
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Kayserili Minik Taekwondocular Konya’daki Türkiye Şampiyonası’nda göz doldurdu.
Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası bu sene Kayhan Aytar Minikler Türkiye
Taekwondo Şampiyonası adı altında 7-10 Eylül 2014 tarihleri arasında Konya’da yapıldı.
Selçuklu Belediyesi Kongre ve Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyona da minik
taekwondocular gelecek yıllarda ülkemizi temsil edecek çekirdek kadroda yer alabilmek için
tatamiye çıktı. 76 İlden 2 bin 300’ü aşkın sporcunun Minikler Türkiye Taekwondo
Şampiyonası’nda Kayserili sporcular 33 kilogramda Rümeysa Albayrak Türkiye 2’inci
olurken 27 kilogramda ise Nurcan Alıcı Türkiye 3’üncü oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8613.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Bilim Ve Teknoloji Müzesi’nde Sona Doğru
Büyükşehir Belediyesi-TÜBİTAK işbirliği ile yapımı devam eden Kayseri Bilim ve Teknoloji
Müzesi’nin iç dizaynı ile ilgili bir sunum yapıldı.Kaba inşaat bitme noktasına gelen bilim
merkezinin iç dizaynı ile ilgili çalışmaları yürüten...
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Büyükşehir Belediyesi-TÜBİTAK işbirliği ile yapımı devam eden Kayseri Bilim ve Teknoloji
Müzesi’nin iç dizaynı ile ilgili bir sunum yapıldı.
Kaba inşaat bitme noktasına gelen bilim merkezinin iç dizaynı ile ilgili çalışmaları yürüten
Hollandalı Northern Light firması yetkilileri tarafından yapılan sunuma, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki ve ilgili belediye yetkililerinin yanısıra TÜBİTAK’tan temsilciler
katıldı.
Konusunda dünyanın sayılı firmalarından olan Northern Light’ın değişik ülkelerde yaptığı
örnek çalışmalardan yola çıkılarak Kayseri Bilim Merkezi’nde yapılması planlanan tasarım ve
dizaynın masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca bölümlerin kullanımı, aydınlatılması ve estetiği
üzerinde duruldu.
2015’TE HİZMETE AÇILACAK
Sunumun ardından bir açıklama yapan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Ahmet
Uludağ, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde çok güzel bir bilim merkezi oluşturmak
üzere olduklarına vurgu yaparak, "Bilim Merkezi’nin kaba inşaatı bitmek üzere. Bunun
yanısıra iç dizaynla ilgili tasarım çalışmaları da bitti. İhale süreciyle birlikte üretime
geçeceğiz. 2015 yılı içerisinde tamamlayıp hizmete açılacak" dedi.
İç dizayn ve tasarım çalışmaların yürütün Northern Light firması CEO’su Peter Slavenburg da
2 gün boyunca 160 serginin detaylı çizim ve tasarımlarını yapacaklarını ifade ederek, "Burada
olmaktan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan çok memnunuz. 1 yıldır
buradayız ve bu sürede hem şehri hem de insanlarını tanıma fırsatı bulduk. Bundan da son
derece memnunuz. Bilim Merkezi’nin önümüzdeki yıl açılarak Kayseri’nin eğitim ve sosyal
yapısına katkı sağlaması için çaba sarfediyoruz. Bu gelişimizde 2 gün boyunca 160 ayrı
serginin detaylı çizim ve tasarımlarını yapacağız"diye konuştu.
Slavenburg, kışın da Kayseri’ye ayrıca gelerek Erciyes’te kayak yapacağını sözlerine ekledi.
GELECEĞİN BİLİM ADAMLARINA YOL GÖSTERECEK
Harikalar Diyarı içerisinde 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 55 bin metrekare
alana kurulacak olan bilim merkezi, yapısı itibariyle her yaştan ziyaretçinin bilime olan
merakını giderecek. Bilimi, teoriden pratiğe dönüştürecek merkezde, geleceğin bilim
adamlarını yetiştirilmesi hedefleniyor. Harikalar Diyarı Bilim Merkezi, beş duyuya hitap eden
deneysel ve uygulamalı sergi ve laboratuvarlar, planetaryum, konferans salonu, kütüphane
gibi bölümlerden oluşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8614.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Halk Sağlığı Haftası Yürüyüşle Kutlandı
Kayseri’de Halk Sağlığı Haftası düzenlenen yürüyüşle kutlandı.’Sağlıklı Beslenelim, Hareket
Edelim, Huzurlu Yaşayalım’ temasıyla düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yürüyüşte konuşan Halk Sağlığı Müdürü...
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Kayseri’de Halk Sağlığı Haftası düzenlenen yürüyüşle kutlandı.
’Sağlıklı Beslenelim, Hareket Edelim, Huzurlu Yaşayalım’ temasıyla düzenlenen yürüyüşe
vatandaşlar ilgi gösterdi. Yürüyüşte konuşan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ, "2001
yılından beri Bakanlığımızın önderliğinde Eylül ayının ilk haftası çeşitli etkinliklerle
kutlanmakta olan Halk Sağlığı Haftası’nın teması bu yıl ’Sağlıklı beslenelim, hareket edelim,
huzurlu yaşayalım’ olarak belirlenmiştir. Bu hafta münasebetiyle sağlığın korunması ve
geliştirilmesi için fiziksel aktivitenin, hareketli yaşamın önemi, yeterli ve dengeli beslenme
konularında toplum bilincini arttırarak hastalıkların meydana gelmeden önlenmesi ve hayat
standartların yükseltilmesi hedeflenmiştir. Bununda sağlanabilmesi için vatandaşlarımızın
etkin bir biçimde faydalanmasını sağlamak önemlidir” dedi.
Karadağ ayrıca, "Dünya genelinde ölümlerin yüzde 6’sından fiziksel hareketsizlik sorumlu
tutulmaktadır. Bu tür etkinliklerde insanların kendi sağlıkları konusunda gerekli bilinci
oluşturmayı ve sağlıklı hayat tarzı benimsemeleri amaçlanıyor, bu hafta itibaren daha sağlıklı
yaşamaya davet ediyoruz. Sağlık hizmetleri ve halk sağlığı çalışmaları etkisi uzun vadede
ortaya çıkan, sabır gerektiren çalışmaları gerektirir. Bu uzun soluklu yolda herkese sağlıklı,
aktif ve huzurlu günler diliyorum” diye konuştu.
Yürüyüşe katılan İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya ise, “ 2014 yılını sağlık bakanlığımız
sağlıklı hareket yılı olarak ilan etti. Buna bağlı olarak düzenli olarak harekete teşvik amaçlı
illerimizde halk sağlığı önderliğinde faaliyetler düzenliyoruz. 3-9 Eylül halk sağlığı haftası
olduğu için halk sağlık müdürlüğümüzün çeşitli programları var. Hastalık gelmeden
korunmak en doğrusudur. Özellikle obeziteyle mücadelede hareketliliği tavsiye ediyoruz.
Günlük en az 30 dakika 10 bin adım atmayı tavsiye diyoruz bu doğrultuda halk sağlık
müdürlüklerimizin dağıttığı adım sayarla yürüyüşe teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8615.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayseri Bedensel Engelliler Derneği Başkanı
Fatma Oytun:
Kayseri Bedensel Engeliler Derneği, Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan hibe alarak 20
engelli kadını iş sahibi yapacak.Kayseri Bedensel Engeliler Derneği, Sabancı Vakfı Hibe
Programı’ndan hibe almaya hak kazandı. Alınan hibe ile 20 engelli...
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Kayseri Bedensel Engeliler Derneği, Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan hibe alarak 20
engelli kadını iş sahibi yapacak.
Kayseri Bedensel Engeliler Derneği, Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan hibe almaya hak
kazandı. Alınan hibe ile 20 engelli kadını tekstil eğitimi vererek iş sahibi yapmayı hedefliyor.
Konu hakkında konuşan Kayseri Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Fatma Oytun
“Birleşmiş milletlerin kadın insan haklarını geliştirme ortak programı Sabancı Vakfı Hibe

Programında derneğimiz tarafından hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan okuyan, çalışan,
üreten engelli kadının gücü tanıtılması programında şuanda bu programla ilgili buradayız"
dedi.
Oytun ayrıca, "Programımıza davetlilerimiz olarak genelde Kayseri’de ulusal medya, tüm
STK başkanları ve protokol bulunmaktadır. Burada ki amacımız 20 engelli kadınımıza ev
tekstili konusunda meslek eğitimi vermektir. Asıl amacımız budur ve bu konuyla ilgili
projemizin kabul edilmesinden sonra zaten yapacağımız tüm faaliyetleri de zaman içerisinde
tüm basınımızla paylaşacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8616.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Duruşmaya Tercüman Gelmeyince Jandarma
Er Tercümanlık Yaptı
KAYSERİ(İHA) Suriye’den getirdiği silahları Türkiye’de satmaya çalışmaktan Kayseri’de
yakalanan ve yargılanan Suriye uyruklu Hasan El N.’nin ifadesinin alınması için tercüman
gelmeyince, mahkeme heyetine tutuklu sanıkları getiren erlerden...
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KAYSERİ(İHA) Suriye’den getirdiği silahları Türkiye’de satmaya çalışmaktan Kayseri’de
yakalanan ve yargılanan Suriye uyruklu Hasan El N.’nin ifadesinin alınması için tercüman
gelmeyince, mahkeme heyetine tutuklu sanıkları getiren erlerden Arapça bilen Osman
Kesmez, çeviri yaparak yardımcı oldu.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Suriye uyruklu Hasan El. N’nin
(21) yargılanmasında tercüman krizi yaşandı. Türkçe bilmediği için ifadesi alınamayan Hasan
El.N.’nin ifadesi alınması için tercümanın gelmesi beklendi. Tutukluları getirmekte görevli
olan Osman Kesmez, mahkeme heyetine Arapça bildiğini söyledi. Mahkeme heyeti
tutanaklara geçirerek Osman Kesmez’den tercümanlık yapmasını istedi ve sanık Hasan El.
N.’nin ifadesi alındı.
Suriye’den getirdiği silahları satmaya çalışmaktan yargılanan Hasan El N., ilk olarak verdiği
ifadesinde, kurusıkıdan bozma silahları süs eşyası olarak getirdiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, jandarma er Osman Kesmez’in de yardımı ile aldığı ifade sonrasında
duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8617.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kırtasiyeciler Yeni Döneme Hazır
Kayseri’de kırtasiyecilik yapan Hacı Alemdar, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı öncesinde
hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.Kayseri’de kırtasiyecilik yapan Hacı Alemdar, yeni
eğitim ve öğretim yılı öncesinde hazırlıklarını...
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Kayseri’de kırtasiyecilik yapan Hacı Alemdar, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı öncesinde
hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Kayseri’de kırtasiyecilik yapan Hacı Alemdar, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde
hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Alemdar, "Şu anda hazırlık içerisindeyiz siparişler
yavaş yavaş gelmeye başladı. Beklemedeyiz hazırlıklarımız tamam. Sezonun iyi olmasını ve
okulların açılmasını bekliyoruz. Veliler kırtasiye alırken marka olmasına ve kaliteli olmasına
dikkat ediyoruz çünkü öğrenciler yıl boyunca kullanacaklar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8618.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kurban Hırsızlığına Anonslu Önlem
Kayseri’de bulunan Akçatepe Mahallesi Muhtarı Nazım Zarar, muhtarlıktan yaptığı anonsla
mahalle sakinlerini kurban hırsızlığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kocasinan
ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi Muhtarı Nazım Zarar,...
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Kayseri’de bulunan Akçatepe Mahallesi Muhtarı Nazım Zarar, muhtarlıktan yaptığı anonsla
mahalle sakinlerini kurban hırsızlığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi Muhtarı Nazım Zarar, mahallede iki hırsızlığa
teşebbüs olayı yaşandığını belirterek, "Komşuların fark etmesi sonrasında hırsızlar bir şey
alamadan kaçtı. Konuyu jandarmaya bildirdik. Jandarma da bana vatandaşları Kurban
Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yaşanabilecek hırsızlık olayları konusunda uyarmamı

istedi. Ben de muhtarlıktan yaptığım anonsla mahalle sakinlerini hırsızlıklar konusunda
uyarıyorum ve önlem almalarını istiyorum" dedi.
Muhtar Nazım Zarar, Kurban Bayramı öncesinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili olarak, "Bazıları
kurbanları bedavaya getirmeye, bazıları ise çaldıkları kurbanlıklarla kazanç elde etmeye
çalışıyor. Yaşanabilecek hırsızlıklar sonrasında da biz mahalle sakinlerimizin sıkıntı
yaşamasını istemiyoruz. O nedenle uyarılarımızı sürekli yapıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8619.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Kayseri’nin İncesu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4
kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kızılören mevkinde B. G.’nin sürücüsü
olduğu 34 ZEY 33 plakalı otomobil, sürücüsünün...
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kızılören mevkinde B. G.’nin sürücüsü olduğu 34 ZEY 33
plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla
atan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan iki çocuk H. G. (12) ve G.
Ş. (12) sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer iki yaralı ise
Memorial Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8620.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Forum Kayseri Ve Darüşşafaka ’oyunda Kal’
Basketbol Etknliği İle Genç Yeteneklere Fırsat
Verdi
Forum Alışveriş Merkezleri’nin Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı işbirliğiyle
gerçekleştirdiği ‘Oyunda Kal’ basketbol etkinliği tamamlandı.Türkiye genelinde 9 Forum
Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğin Forum Kayseri...
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Forum Alışveriş Merkezleri’nin Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı işbirliğiyle
gerçekleştirdiği ‘Oyunda Kal’ basketbol etkinliği tamamlandı.Türkiye genelinde 9 Forum
Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğin Forum Kayseri yıldızları İstanbul’da
gerçekleştirilen Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı Kampı’na katıldı.
Gençler arasında sporu yaygınlaştırmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporun
sunduğu büyülü dünyanın kapılarını daha çok gence açmak hedefiyle, Darüşşafaka Doğuş
Basketbol’un sosyal sorumluluk platformu “Oyunda Kal”, yaz boyunca Türkiye genelinde 9
Forum Alışveriş Merkezi’nde gençlerle buluştu.
Nisan ayında başlayan organizasyonda, çeşitli basketbol oyunları ve müsabakalara katılan
gençler hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi.
Forum Kayseri’nin yıldız isimleri belli oldu
Projenin sözcüsü ve Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takım Yöneticisi eski milli basketbolcu
İbrahim Kutluay, ‘Oyunda Kal’ basketbol etkinliğinde gençlerle birlikteydi. Büyük rekabete
sahne olan etkinlikte İbrahim Kutluay, bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaştı. Etkinliğin
sonunda ise Forum Kayseri ayağının yıldız isimleri Efe Dede, Kaan Öztürk, Fatmanur İçaçan
ve Merve Uğur olarak belirlendi. Seçilen genç yetenekler İstanbul’da gerçekleştirilen
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı Kampı’na katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8621.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Hizmet İçi Eğitim Semineri “sosyal Medya
Planlaması”
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesinin hizmet içi
eğitimine büyük önem verdiğini ve belediye çalışanlarına uzmanlar tarafından sürekli olarak
gelişmeler, yeni çıkan yasa ve yönetmelikler ve teknolojik...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesinin hizmet içi
eğitimine büyük önem verdiğini ve belediye çalışanlarına uzmanlar tarafından sürekli olarak
gelişmeler, yeni çıkan yasa ve yönetmelikler ve teknolojik yenilikler konusunda seminer
verildiğini söyledi.
Sosyal medya olarak bilinen yeni iletişim mekanizmasının günümüzün en büyük etkileşimi
olan inter-net haberleşmenin özellikle kurum ve kuruluşların çalışmalarını anında bildirme ve
değerlendirmesine imkan tanıdığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
“Çalışanlarımız sürekli eğitim içerisindedirler. Donanımlı, bilgili ve bilinçli bir belediye
çalışanı ile hizmet etkinliğimiz daha verimli ve güçlü olmaktadır. Örnek ve referans belediye
olmamızın temelinde çalışanlara verdiğimiz değerin bir sonucudur. Bugün Belediye üst
yöneticilerine SOSYAL MEDYA PLANLAMASI hakkında uzmanlar tarafından bilgi verildi.
Sosyal medyanın faydaları, kullanımı, güvenliği ve belediye çalışmalarına olan desteği
anlatıldı“ dedi.
Melikgazi belediyesinde tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ile yapıldığını büro çalışanların
tamamında bilgisayar kullanımı bulunduğunu ifade eden Dr. Memduh Büyükkılıç, soysal
paylaşım sitelerinde bir çok haber ve bilginin anında milyonlara ulaştığını bu imkanı
Melikgazi belediyesi olarak değerlendireceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8622.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Talas’ta Su Kesintisi
KASKİ Genel Müdürlüğünce Talas, mezarlık yanı Şok Market önü içme suyu deplase hatları
çalışmaları sırasında 3 mahallede kısmî olarak su kesintisinin yaşanacağı belirtildi.11 Eylül
Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek olan su...
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KASKİ Genel Müdürlüğünce Talas, mezarlık yanı Şok Market önü içme suyu deplase hatları
çalışmaları sırasında 3 mahallede kısmî olarak su kesintisinin yaşanacağı belirtildi.
11 Eylül Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek olan su kesintisinden, Bahçelievler, Yeni
Doğan ve Kiçiköy mahallelerinin bir kısmının etkileneceğini belirten KASKİ Genel Müdürü
Ender Batukan “Söz konusu mahallelerde su kesintisi sabah saat 08:00’da başlayıp, saat
17:00’a kadar devam edecek,” dedi.
Bahçelievler, Yeni Doğan ve Kiçiköy mahalle sakinlerinin su ile ilgili bir problem
yaşamamaları için önceden tedbirlerini almaları gerektiğini açıklayan Batukan, “Deplase
çalışmalarımız, Raylı Sistem güzergâhında yapılacak. Çalışmalarımız sırasında bölgedeki
eski, ekonomik ömrünü yitirmiş AÇB boruları, ekonomik ömrü uzun Duktil borularla
değiştirileceğiz. Amacımız raylı sistem çalışmalarında meydana gelecek arızaları önlemek ve
bölge sakinlerine daha bol ve sağlıklı su verebilmek,” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8623.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Üzerlerine Cam Düşen İki Çocuk Yaralandı
Kayseri’de, üzerlerine cam düşen iki çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi’nde meydana gelen olayda 6 ve 8 yaşlarında ki iki kardeşin
balkon kapısıyla oynadıkları öğrenildi. Kapının camının...
11 Eylül 2014 Perşembe 09:28
Kayseri’de, üzerlerine cam düşen iki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi’nde meydana gelen olayda
6 ve 8 yaşlarında ki iki kardeşin balkon kapısıyla oynadıkları öğrenildi. Kapının camının
üzerlerine düşmesi sonucunda 8 yaşındaki Ö.K. ve 6 yaşındaki İ.K. yaralandı. Annelerinin
çağırdığı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan iki kardeşin sağlık
durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8624.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Otomobilin Çarptığı Suriyeli Kız Çocuğu
Yaralandı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Suriyeli kız
çocuğu yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kayseri’ye bağlı Kocasinan ilçesi Fatih
Mahallesinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan...

11 Eylül 2014 Perşembe 09:32

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Suriyeli kız
çocuğu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri’ye bağlı Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesinde meydana gelen
olayda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 yaşındaki F.M.’nin otomobil
çarpması sonucu hafif yaralandığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal
eden 112 ekipleri hafif yaralanan F.M.’ yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Suriyeli F.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8625.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Üniversite’ye Kayda Gelen Öğrencilere İlk
Adımda Dost Eli Uzatıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından planlanan “İlk Adımda
Dost Eli” stant projesi kapsamında, Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak olan gençler, yasadışı
faaliyetler hakkında bilgilendirilerek zararlı...
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından planlanan “İlk Adımda
Dost Eli” stant projesi kapsamında, Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak olan gençler, yasadışı
faaliyetler hakkında bilgilendirilerek zararlı oluşumların eleman kazanma faaliyetleri ve
propaganda çalışmaları engellendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu hakkında şu açıklama yapıldı:"Toplum Destekli
Polislik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş birimleri ile koordine halinde genel bilgilendirme
çalışması kapsamında, Üniversite kayıt yoğunluğunun ilimizde en fazla yaşandığı Erciyes
Üniversitesi Kampüsü içerisinde 01-05 Eylül 2014 tarihlerinde bilgilendirme ve önleme
faaliyetleri doğrultusunda açılan stantta, kayıt için ilimize gelen öğrencilere ve ailelerine;
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü birimlerince hazırlanan, içeriğinde
“Terör örgütlerinin ve illegal yapılanmaların gençleri kandırmaya yönelik hain tuzakları,
uyuşturucu maddeler başta olmak üzere madde bağımlılığının zararları ve korunma
yöntemleri ile vatandaşlarımızın maruz kalabileceği kontör ve bankamatik dolandırıcılığı”
gibi asayiş konuları hakkında toplam “5000” adet bilgilendirici broşür dağıtılmış; bunun yanı
sıra öğrenciler ve aileleri ile samimi diyaloglar kurularak gençlerimizin güvenli bir ortamda
başarılı bir öğrenim hayatı geçirmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.Proje süresince
iletişime geçilen öğrenciler ve aileleri, Emniyet teşkilatının bilgilendirici faaliyetlerinden son
derece memnun olduklarını; özellikle başka İllerden gelen aileler, yabancısı oldukları bir
şehirde çocuklarının öğrenim görecek olmasından dolayı ilk başta oldukça tedirginlik
duyduklarını; ancak stant projesi kapsamında Emniyet mensupları tarafından kendileri ile
irtibata geçilip gerekli bilgilendirmeler yapıldığından dolayı güven duygularının artarak
tedirginliklerinin sona erdiğini, çocuklarının artık emniyet teşkilatına emanet olduğunu dile
getirmişlerdir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8626.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Mahmut Şahin’nin Oğlu Uygur Şahin Erkekliğe
İlk Adamı Attı
Kayseri Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin’nin oğlu Uygar Şahin erkekliğe ilk adımı
attı.Kayseri Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin’nin 10 yaşındaki oğlu Uygar Şahin için
sünnet töreninde iş dünyası, siyaset ve medya...
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Kayseri Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin’nin oğlu Uygar Şahin erkekliğe ilk adımı
attı.Kayseri Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin’nin 10 yaşındaki oğlu Uygar Şahin için
sünnet töreninde iş dünyası, siyaset ve medya sektörünün önde gelen isimleri buluştu. Şahin
ailesi davetlileri kapıda karşılarken, Uygar Şahin salona taht üzerinde girdi. Davetlilerin
alkışlarla karşıladığı Uygar Şahin’in kestiği pasta davetlilere ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8627.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayseri Devlet Hastanesi Çalışanları Hizmet-iş
Ailesine Katıldı
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının teşkilatlanma çalışmaları neticesinde
Kayseri Devlet Hastanesinde çalışan taşeron şirket personelleri Hizmet-İş Sendikası ailesine
katıldı.Kayseri Devlet Hastanesi konferans salonun da...
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının teşkilatlanma çalışmaları neticesinde
Kayseri Devlet Hastanesinde çalışan taşeron şirket personelleri Hizmet-İş Sendikası ailesine
katıldı.
Kayseri Devlet Hastanesi konferans salonun da son olarak çalışanlar ile bilgilendirme ve
istişare toplantısı yaptıklarını söyleyen Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil
Özdemir, “ Yaptığımız teşkilatlanma çalışmalarının ardından çalışan arkadaşlarımız kendi hür
iradeleri ile sendikamıza kayıt olmuşlardır. Bizlerde Hizmet-İş Sendikası olarak elimizden ne
geliyorsa yapmaya hazırız. En kısa zaman içerisinde Bakanlığa yetki müracaatında bulunup
işlemlere başlayacağız. Artık sizler yalnız değilsiniz . Her türlü derlerinizde, sıkıntılarınızda
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası her zaman sizlerin yanın da olacaktır. Allah
hepimize hayırlı mübarek eylesin” dedi.
Özdemir konuşmasında Hizmet-iş Sendikasını tercih edenleri tebrik ederek teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8628.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayseri Şeker Ve Boğazlıyan Entegre Tesisinde
Kan Bağışına Yoğun İlgi
Kayseri Şeker Fabrikası ile Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen
kan bağış kampanyasına Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre tesislerindeki
personel yoğun ilgi gösterdi. Bir hafta içerisinde Kayseri Şeker...
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Kayseri Şeker Fabrikası ile Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen
kan bağış kampanyasına Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre tesislerindeki
personel yoğun ilgi gösterdi. Bir hafta içerisinde Kayseri Şeker Fabrikasında ikinci kampanya
düzenlenirken Boğazlıyan tesislerinde de bir günde 120 ünite kan bağışı yapıldı.
Boğazlıyan entegre tesislerinde bir günde 120 ünite ile rekor bağış sağlanırken, Kayseri Şeker
Fabrikasında Yönetim ve Şeker-İş Sendikasının da katkılarıyla daha önceden açık havada
yapılan kan bağışı, yağmur nedeniyle işletme binası önüne çadır kurularak yağış altında
kampanya ya devam edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8629.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayseri’de 70 Yaşındaki Adam Eşyaları İle
Birlikte Sokakta Kaldı
Kayseri’de 70 yaşındaki Musa Maraşlı, evinin tapusunu verdiği kızı tarafından sokağa
atıldığını iddia etti. Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Musa
Maraşlı, iddiasına göre yaptırdığı 3 katlı binanın...
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Kayseri’de 70 yaşındaki Musa Maraşlı, evinin tapusunu verdiği kızı tarafından sokağa
atıldığını iddia etti.
Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Musa Maraşlı, iddiasına göre
yaptırdığı 3 katlı binanın tapusunu verdiği kızı tarafından evden çıkarılmak istendi. Baba-kız
arasında 4 yıl süren dava sonucunda mahkeme Musa Maraşlı’nın kızının lehine karar verdi.
Davayı temyize götüren Musa Maraşlı, dava sürerken kızının şikayeti üzerine icra ile evinden
eşyaları ile birlikte yağmurlu havada sokağa atıldığını ileri sürdü.
Sokakta kalan Musa Maraşlı, “Ben inşaat işçisiyim. Elimde bir çekiç ile mala var. 7 çocuğum
vardı. Bu 7 çocuğumu da evlendirdim. Melek Maraşlı’yı hemşirelik okulunda okuttum,
hemşire oldu. Evlendirdim, sonra kocasından ayrıldı. 2 çocuğuyla yanıma geldi. Mahalledeki
bütün halk bilir. Bunlardan 15 sene kazancımı esirgemedim. Belediye burada arsa
dağıtıyordu. 125 lira verdim, arsa aldım. Evin bodrum katını ve birinci dairesini yaptım.
Bunlar yanımdalar. Oğullarım, ‘Baba bu evi bacımıza ver. 2 tane yetim çocuğu var’ dediler.
Tuttum evin tapusunu bunlara verdim. Evin 2. kat ve çatı katını yaptık. Kızıma, ‘Ben 1. katın
kirasını alayım, sen de 2. katta otur’ dedim. Bunun hepsi tapuyu verene kadarmış. Buranın 2.
ve çatı katını yaparken 17 bin lira kendi harcadı. 18 bin 500 TL ben harcadım. Tapuyu
verdikten sonra bu kız bizi kapı önüne atmaya kalktı. Daha sonra ben bunları evden çıkardım
ve tapu iptal davası açtım. 4 seneden beri mahkemede uğraşıyoruz” diye konuştu.
Tapu iptal davasını açınca kızının eşinin yanına döndüğünü belirten Maraşlı, “Ben 3 seneden
beri yalnız yaşıyorum. Hal böyleyken davada onların lehine karar verdiler. Davayı temyize
götürdüm. Temyiz kararı çıkmadan bu yağmurda icra ile benim eşyalarımı sokağa attılar.

‘Bana 3-5 gün müsaade edin’ dedim ama hiç müsaade etmeden eşyalarımı buraya attılar.
Kızım bu evi satmayı düşünüyor. Sonra buradan gidecek. Eşyalarımla yağmurun altında
kaldım, hiç gidecek yerim yok” ifadelerini kullandı. "Elimde çekiç ve mala ile aç kalarak,
susuz kalarak bunları yetiştirdim ve memur yaptım" diyen Maraşlı, “Bu bana nasıl yapılıyor?
İnsanda Allah korkusu yok mu? Bunu tüm dünya dinlesin. Hiçbir vatandaş evladına mal
vermesin. Şu yağmurun altında ben nereye sığınayım?” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8630.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Foseptik Çukurunda ’ceset’ İhbarı Polisi
Harekete Geçirdi
Kayseri’de foseptik çukurunda görünen erkek ayakkabısı görerek ceset olabileceği yönünde
yapılan ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt
Mahallesi Devşeren Sokak’ta bulunan foseptik çukurunda...
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Kayseri’de foseptik çukurunda görünen erkek ayakkabısı görerek ceset olabileceği yönünde
yapılan ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Devşeren Sokak’ta bulunan foseptik
çukurunda vatandaşların erkek ayakkabısı gördüğü öğrenildi. Durumdan şüphelenen
vatandaşlar çukurda insan cesedi olmasından şüphelenerek durumu polis ekiplerine ihbar etti.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, ayakkabının bulunduğu foseptik çukurunun
etrafını güvenlik önlemleri aldı. Fener ile çukuru kontrol eden ekipler, çukurun içerisinde
erkek ayakkabısı gördü. Olayın KASKİ’ye bildirilerek olay yerine vidanjör istendi. Foseptik
çukurunda bulunan suyu çeken ekipler, çukurun içerisinde yaptığı aramada bir bulguya
rastlamayınca normale döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8631.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı
Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, dün akşam Dünya Ticaret Merkezi yanındaki
Ahmet İnci Camii önünde yapılan dualarla uğurlandı.Ahmet İnci Camii önünde yakınları ile
birlikte hazır bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu...
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Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, dün akşam Dünya Ticaret Merkezi yanındaki
Ahmet İnci Camii önünde yapılan dualarla uğurlandı.
Ahmet İnci Camii önünde yakınları ile birlikte hazır bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı
organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları duygusal anlar yaşadı. İl
Müftüsü Ali Maraşlıgil, cami önünde yaptığı konuşmasında, "Hacca gideceklerin duası şu
andan itibaren makbuldür. Sizler Allah’ın davetlileri olarak yola çıkıyorsunuz. Hac ibadetinizi
yerine getirdikten sonra annelerinizden doğmuş gibi günahsız bir şekilde döneceksiniz" diye
konuştu.
Sağanak yağmur altında yapılan duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.
Uğurlama sırasında hacı adaylarının yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8632.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

İncesu’da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kayseri’nin İncesu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda
meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir
karayolunda meydana gelen kazada İ.T. yönetimindeki 50 FR 172 plakalı...
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Kayseri’nin İncesu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda
meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir karayolunda meydana gelen kazada İ.T.
yönetimindeki 50 FR 172 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında
devrildiği öğrenildi.
Meydana gelen kazada sürücü İ.T. ile birlikte V.A.’nın yaralandığı, yaralıların ambulans ile
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8633.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

5 Mahkumun Yanarak Can Verdiği Nakil
Aracının Satılması Talebi Reddedildi
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 16 Eylül 2011 tarihinde meydana gelen olayda 5 mahkumun
yanarak can verdiği cezaevi aracının satılması talebi Kayseri 1. AĞır Ceza Mahkemesi
tarafından reddedildi.Van’dan İstanbul’a nakledilen 5 mahkumun...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 16 Eylül 2011 tarihinde meydana gelen olayda 5 mahkumun
yanarak can verdiği cezaevi aracının satılması talebi Kayseri 1. AĞır Ceza Mahkemesi
tarafından reddedildi.
Van’dan İstanbul’a nakledilen 5 mahkumun yanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığı,
cezaevi aracının satabilmek için yazdığı yazı ile mahkeme heyetinden izin istedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması, bilir kişi raporlarının
beklenmesi, cesaevi aracının satılmaması ve muhafaza edilmesi yönünde karar vererek
duruşmayı erteledi.
16 Eylül 2011 tarihinde Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana gelen yangında cezaevi nakil
aracında bulunan uyuşturucu ve hırsızlıktan sabıkalı Abdülsetter Ölmez (35), Sinan Aşka
(18), İsmet Evin (33), Akif Karabalı (24) ve Medeni Demir (47) hayatını kaybetmişti.
Cezaevi aracında çıkan yangında 10 da asker yaralanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8634.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayseri Şeker Çiftçinin Ürettiğinin Değerini
Bulmasına Katkı Sağlamaya Devam Ediyor
Pancar ekimi haricindeki yıllarda çiftçilerin desteklenmesi, ektikleri ürünlerinin gerçek
değerini bulması, Pandoğa işletmesinin ihtiyacının karşılanması için kolları sıvayan Kayseri
Şeker Fabrikası tarafından Kayseri merkez, Yeşilhisar,...
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Pancar ekimi haricindeki yıllarda çiftçilerin desteklenmesi, ektikleri ürünlerinin gerçek
değerini bulması, Pandoğa işletmesinin ihtiyacının karşılanması için kolları sıvayan Kayseri
Şeker Fabrikası tarafından Kayseri merkez, Yeşilhisar, Gemerek, Develi ve Bünyan
Bölgelerinde mısır silajının alımına başlandı.

Öncelikle Pandoğa gebe düve ve süt çiftliğinin ihtiyacı olan 10 bin ton mısır silajının talep
olması halinde ise 12 bin ton mısır silajı alımı yapılacağını belirten Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli; Paketlenen silajların talep olması halinde çiftçilere de satışının
yapılabileceği ve silajlık mısırını kendi işletmesinde kullanacak çiftçilere de masraf karşılığı
alınarak paketleme hizmeti verilebileceğini açıkladı.
Silajlık mısır ekimi yapan çiftçiler; Kayseri Şeker Fabrikası tarafından tonu 120 liradan alınan
mısır silajının diğer ürünler kadar masraflı olmadığını, dekardan 5-6 ton ürün elde edildiğini,
dekar başına 75 TL tarımsal desteklemesi göz önüne alındığında daha karlı olduğunu söyledi.
Mısır silajı piyasasının bu sene Kayseri Şeker Fabrikasının verdiği fiyata göre şekillendiğini
söyleyen Beştepeler mahallesi çiftçilerinden Nuri Adamkaya, "Geçen sene mısır silajını 90
liraya verdim. Kayseri Şeker Fabrikasının devreye girmesiyle silajımızın değerinde ton başına
30 lira artış sağlandı, 30 dönüm mısır tarlasından 180 ton silajlık mısır elde ettim katkısı
olanlara teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8635.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Kayseri’de Sel Felaketi
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde dün etkisini gösteren yağış, sele neden oldu.Kayseri’de dün
akşam saatlerinde etkisi gösteren yağış, Sarıoğlan ilçesinde sele neden oldu. İlçe merkezinde
bulunan çoğu evi sel suları basarken, bazı...
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Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde dün etkisini gösteren yağış, sele neden oldu.
Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkisi gösteren yağış, Sarıoğlan ilçesinde sele neden oldu.
İlçe merkezinde bulunan çoğu evi sel suları basarken, bazı ağaçlarda devrildi. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yaşanan selin ardından ilçeye giderek
vatandaşların mağdur olmaması için çalıştı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Hayri Naziksoy ve İtfaiye Daire Başkanı Aytekin Kahraman da selin etkisini gösterdiği
Sarıoğlan ilçesine giderek çalışmaları koordine etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8636.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Sarıoğlan İlçesinde Selde Mahsur Kalanlar
Kepçelerle Kurtarıldı
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar,
kepçelerle kurtarıldı.Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, Sarıoğlan ilçesine
bağlı Karaözü, Gaziler, Ebulhayr, Alamettin, Palas, Güzelyazı...

11 Eylül 2014 Perşembe 12:04

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar,
kepçelerle kurtarıldı.
Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü, Gaziler,
Ebulhayr, Alamettin, Palas, Güzelyazı Mahallelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bir çok
ağaç yerinden sökülürken, bazı evleri su bastı. Yaşanan sel nedeniyle dere yatakları taşarken,
köprüler sürüklenen ağaçlar ve kayalar nedeniyle tıkandı.
İl ve ilçe afet müdürlüğü çalışmaları Kaymakam Hasan Doğan ve Belediye Başkanı Ali
Osman Yıldız tarafından yönlendirilirken, Büyükşehir Belediyesi Genelsekreter Yardımcısı
Hayri Naziksoy da selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.
Sel nedeniyle yapılan çalışmalarda, mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarılırken, sabah
saatlerinde evlerini sel basan vatandaşların evlerinde hasar tespit çalışmaları yapılmaya
başlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8637.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Büyükşehir, Sarıoğlan’da Yara Sarıyor
Büyükşehir Belediyesi, dün akşam Sarıoğlan’da yaşanan sel felaketine hızlı şekilde müdahale
ederek vatandaşların çok daha fazla mağdur olmasının önüne geçti.Sarıoğlan ve Karaözü,
Gaziler, Ebulhayr, Alamettin, Palas, Güzelyazı...
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Büyükşehir Belediyesi, dün akşam Sarıoğlan’da yaşanan sel felaketine hızlı şekilde müdahale
ederek vatandaşların çok daha fazla mağdur olmasının önüne geçti.

Sarıoğlan ve Karaözü, Gaziler, Ebulhayr, Alamettin, Palas, Güzelyazı Mahallelerinde
meydana gelen aşırı yağışların neden olduğu sel sonrası bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Hayri Naziksoy ve İtfaiye Daire Başkanı Aytekin Kahraman,
Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ile
birlikte tahliye çalışmalarını koordine etti. Sarıoğlan ve Felahiye’deki itfaiye ekiplerine
takviye olarak merkezden giden itfaiye araçları, iş makinaları ve kukalar ile sele maruz kalan
19 evin tamamında sular tahliye edildi.
"TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI"
Dün gece baskına maruz kalan evleri tahliye eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün de
bahçe, cadde ve evlerde temizlik çalışması başlattı. Kayseri’den giden iş ve temizlik
makinalarının yanısıra çok sayıda işçi ile temizlik ve çevre düzenleme çalışması başlatan
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarfediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8638.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

KAYSERİ TURİZM KENTİ OLABİLİR
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile makamında gerçekleştirdiğimiz söyleşide
Kayseri turizmindeki son gelişmeleri konuştuk. Taymuş, geçmişte Kayseri’nin sanayi
sektörüne önem verdiğini ve bu alanda ilerleme kaydettiğini söyleyerek, turizm noktasında
atıl kaldığını söyledi. Taymuş, turizm alanındaki yatırımlara geç başlanmasına rağmen bu
alandaki gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini söyleyerek iddialı konuştu; “Gelecekte Kayseri’yi
bir turizm kenti olarak görebiliriz.”
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Kayseri’de turizm alanındaki son gelişmeler nelerdir? Sizden dinleyebilir miyiz?
Şehirlerin kalkınmalarını sağlayacak ve şehir halkının ekonomik refahını sağlayacak
dinamikler vardır. Bu dinamikler her il için farklı olabilir. Yani bazı illerde Adana’da olduğu
gibi tarıma dayalı bir ekonomi vardır. Bazı illerde Antalya örneğinde olduğu gibi turizm
öncelikli ekonomik sektördür. Kayseri’yi de gelişmiş şehirler zirvesine taşımak için ekonomik
dinamik olarak geçmişte sanayi sektörü seçilmiştir. Kayseri, gelişmişliğini sanayiyle uzun
yıllar devam ettirmiştir ve gerçekten de bu sektörde çok büyük başarılara imza atmıştır.
Bugün Kayseri denilince üretim yapan ve ürettiğini bütün dünyaya satabilen bir il
konumundadır. Bu sanayi gelişimi başka sektörleri de tetiklemiştir. Bu da turizm sektörüdür.
Kayseri’de turizm sektöründe mevcut olan potansiyel varlıkları ekseriyetten kültür turizmi
ağırlıklı bir potansiyele sahiptir.
“Erciyes Dağı uzun süre atıl kaldı”
Erciyes Dağı uzun süre kış turizmine hizmet vermesi gerekirken atıl kaldı. Avrupalılar
Alplerdeki bu potansiyeli değerlendirerek milyon Eurolar kazanırken biz Anadolu’da kış
turizmine biraz geç başladık. Geç başlanmasına rağmen gelişim çok hızlı oldu. Türkiye’deki

dağların içerisinde kış turizmine en elverişli dağlardan biri Erciyes Dağı’dır. Erciyes Dağı’nın
kış turizminden faydalanmak için alt ve üst yapısını ve tanıtımının yapılması gerekiyordu.
Kültür ve Turizm Bakanlığımız orada 1978’lerde bir master planı uygulaması yapmıştı. Ama
bu o zamanki şartlarda 3 bölgeye ayrılarak gelişim planı hazırlanmıştı. Fakat bu gelişmelere
oradaki standarlar uyum sağlamadı.
Erciyes Dağı, büyükşehir belediyesi sınırlarına girdikten sonra büyükşehir belediye
başkanımız Türkiye’nin gıpta ettiği bir proje başlattı. Bu proje: Erciyes Master projesi… Bu
proje kapsamında Erciyes Dağı sıfırdan planlandı. Otel yerleşim alanları, restoranlar, spor
alanları, kayak pistleri ve regresyon alanları uygulamaya konuldu.
Erciyes Dağı’nda termal kuyuların açılıp burada hizmete sunulacağı ve teleferikle
Nevşehir’e bağlanarak turizm potansiyelini artıracak hamleler yapılacağı
dillendirilmişti. Bu projeler ne aşamada?
Geçen bir toplantımızda bu konu dile getirilmişti. Şuanda sondaj çalışması yapılıyor. İnşallah
umulduğu gibi olursa orada sıcak su termalleri ortaya çıkarılacak. Mevcut potansiyel
içerisinde bir çok imkana sahip ola Erciyes Dağı, çevresindeki eski yerleşim alanları, kuş
cennetti hemen yanında soğanlı v.b. Bunlar Erciyes Dağı’na entegre yapılıp, turistleri 1
haftalık programlarla ağırlama imkanı sağlanacaktır.
“Ali Saip Paşa Kayseri turizminde lokomotif görevi görecek”
Turizm varlığının olması yetmiyor. Bunun pazarlanması da gerekiyor. Ürünün tabiri caizse
sanayi ürününde olduğu gibi cazibesinin artırılması gerekiyor. Erciyes’te kar var ama bunun
cazibesi nerede? Dağ ve kar var ama sadece bunlarla olmuyor. Bunlar Kayseri’mizde uzun
süredir vardı. Ama bunlardan gelir elde edemiyorduk. Bu master planının sonucunda
Erciyes’te bu turizm potansiyelini ve gelirini elde edecektir. Ayrıca Kayseri’de tarihi ve
kültürel doku yıllardır kaderine terkedilmiş. Son yıllarda bir taraftan Vakıflar Bölge
Müdürlüğü ve belediyelerimiz ve birçok koldan taşınmaz kültür varlıkları restore edildi. Bir
örnek verirsem Talas’ta Ali Saip Paşa Sokağı’nda 60’a yakın taşınmazı ve tarihi evi Kültür ve
Turizm Bakanlığımız ve müdürlüğümüz tarafından restorasyonu yapıldı. Orada bir tarihi
sokak canlandırıldı. Restorasyonları yaptıktan sonra karşılıksız olarak bunu sahiplerine iade
ettik. Şimdi biz sahiplerine diyoruz ki bunu bakanlık olarak yaptık ve restore ettik. Tarihi bir
sokağa dönüştürdük, şimdi sizde turizme yönelik işletmeler açın. Yani ev olarak kullanmayın
Oraya küçük oteller, pansiyonlar ve alışveriş merkezleri haline getirmelerini istedik. Bunu
yavaş yavaş yerine getirmeye başladılar. Biz bu evleri restore ederken ev sahiplerine; ‘Biz bu
evleri restore edeceğiz ama, sizde buraları turizm işletmelerine dönüştürün’ demiştik. Bu
Kayseri’de çok önemli bir turizm gelişmesidir. Bu Kayseri’de turizm gelişmesinde bir
lokomotif görev görecektir.
Ağırnas, İncesu, Talas ve Gesi’de birçok evi projelendirdik. Ağırnas’ta 14 tane tarihi yeri
projelendirdik. Bazılarının da proje bedelleri de geldi. İnşallah hepsini yapacağız.
Mimar Sinan Evi’ni görmeye giden vatandaşlar, evin kapalı olmasından dolayı
giremediklerini söylüyorlar. Buradaki problem nedir?
Biz müdürlük olarak buranın restorasyonunu yaptık. Daha sonra o dönemdeki belediye
başkanı, bakanlıktan buranın devrinin belediye verilmesini istedi. Bakanlığa biz işletelim ve
kendi elemanımızı koyalım dediler ve gelirler de bizim olsun talebinde bulundular. Bakanlıkta
bunu uygun buldu. Burası belediye başkanlarına devretti. Mimar Sinan Evi’nin işletmesi o
zaman kasaba belediyesine bağlıydı. Şimdi ise Melikgazi Belediyesi’ne bağlı. Bu nedenle
oranın işletmesi ile ilgili bir yetkimiz yok. Fakat tarihi taşınmazın korunması için
sorumluluğumuz var.
“Bu sene İstanbul Feshane’deyiz”
Kayseri’deki bu restorasyon çalışmalarının yapılması bir yandan tanıtım çalışmalarının
önemini artırıyor. Bunların başında Kadim Kent Kayseri tanıtımları yapılıyor. Bir defasında
siz de vardınız. Bu sene inşallah İstanbul Feshane’de planlanan bir tanıtım fuarı var. 400’e

yakın profesyonel firmanın katıldığı 70’e yakın yabancı firmanın katıldığı çeşitli fuarlarda yer
alıyoruz. Buralarda hem Erciyes’in hem de kültürel varlıklarımızın hem de mutfağımızı orada
tanıtıyoruz.
Acentalarla infolar gerçekleştiriyoruz. Onları Kayseri’de gezdirip, Kayseri’ye turist
getirmelerini istiyoruz. Burada neler yenileceğini ve nerelere gidilmesi gerektiğini
anlatıyoruz. Broşürler ve tanıtım kitapları bastırıyoruz. Görme engelliler için bile tanıtım
broşürleri hazırlıyoruz.
Gelecekte Kayseri’yi bir turizm kenti olarak görebiliriz
Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi ile ilgili de büyükşehir belediyemizle bakanlığımız arasında
imzalanmış olan bir protokol var. 2015 yılının ortalarında tamamlanacak. İçerisinde Kayseri
yöresinin gelenekleri, yemekleri ve adetleri tanıtılacak. İçerisinde küçük küçük kafeler olacak.
Gelecekte Kayseri’yi bir turizm kenti olarak görebiliriz.
Söyleşimize son verirken son olarak neler söylemek istersiniz?
Kayseri Gündem olarak böyle bir konuya yer ayırdığınız için teşekkür ederim. İnşallah
Kayseri gelecekte nasıl ki sanayide bir vizyon kent olarak adlandırılıyorsa yakın gelecekte de
bir turizm kenti olarakta anılacağını hep beraber göreceğiz inşallah.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8639.html
Erişim Tarihi: 19.09.2014

Özbek: “Mirzabeyoğlu Yargısız İnfaz Ediliyor”
Avukat Abdullah Özbek, hakkında yeniden yargılama kararı verilerek tutuksuz yargılanması
için tahliye edilen Salih Mirzabeyoğlu’nun tekrardan infazının devam ettirilmesini hakkında:
“Yargısız infaz yapıldığını ve infazın devam ettirilmesinin siyasi bir karar olduğunu
düşünüyorum” dedi.
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Salih Mirzabeyoğlu hakkında açılan dava dosyalarında yer alan diğer sanıklardan bazılarının
avukatlığını yapan Av. Abdullah Özbek, Salih Mirzabeyoğlu’nun iki ayrı davadan
yargılandığını belirterek şöyle konuştu: “ Ana dava dediğimiz ilk davadan yasa dışı suç örgütü
kurmak ve yönetmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası almıştır. 1999
yılından geçtiğimiz Temmuz ayının 22’sine kadar ki süreçte ceza evinde kalması bu davadan
dolayıdır. Sonradan ortaya çıkan delillerden dolayı avukatlar yeniden yargılanması için
mahkemeye başvuruda bulundular. Bu süreçte, o dönem davaya bakan hâkim Metin
Çetinbaş’ının, ‘Ben hata yapmış olabilirim’ ve avukat Doğan Yıldırım’ın, ‘28 Şubat’ta
hâkimlere brifing verildi, bu brifinglere katılanlardan biride hâkim Metin Çetinbaş’tır’.
Şeklinde beyanları basına yansıdı. Bu gelişmelerden sonra Meclis Darbeleri Araştırma
Komisyonu kuruldu ve detaylı araştırmalar yapıldı. İncelemeler sonucu o dönemde hâkimlerin
baskı altında kararlar verdiği tespit edildi. Sonasın da Okan İşgör denen 28 Şubat’ta JİTEM’e
çalışan bir eleman,’ Aslında ben o dönem Metris Ceza Evi’nde İBDA-C sanığı olarak oraya

atıldım. Oysa ben haberalma elemanıydım. Görevim yasa dışı bir örgütün varlığını ortaya
çıkarabilmek ve orda onları galeyana getirip ceza evi yönetimine karşı ayaklandırarak askeri
bir müdahaleye zemin hazırlamaktı. Hatta planlarım arsında Salih Mirzabeyoğlu’na suikast
girişimi de vardı. Bunları yapmam için imkânlar sağlandı. Ama içerdeki baskılardan dolayı
başaramadım. Mirzabeyoğlunun hiçbir örgütle alakası yok, kendi halinde eserler veren bir
fikir adamıdır’ beyanlarından dolayı yeniden yargılanma talep edildi. Mahkemede bu
delillerden hareketle dosyayı yeniden değerlendirmeye alma kararı verdi. Bu inceleme
sürecinde bu adamın beraat etme ihtimali var bundan dolayı da daha fazla mağdur olmaması
için mahkeme infazı durdurarak yeniden yargılanma bitesiye kadar tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı” ifadelerini kullandı.
“İNFAZIN DEVAN ETTİRİLMESİ SİYASİ BİR KARARDIR”
İdeal bir hukuk devleti olmadığımızı belirten Özbek: “İktidarın 10 yıldır Salih Mirzabeyoğlu
başta olmak üzere 28 Şubat mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma
içerisinde olduklarını biliyoruz. Özellikle son birkaç yıldır medyanın baskılarıyla da bu
çalışmalar artmıştı. Fakat çalışmalara rağmen genel düzenlemeler ile bir çözüm bulunamadı.
Bundan dolayı yeniden yargılama müessesesi işletilerek bir çözüm bulundu. Devlet içinde ki
klikler ben senin 10 yılda uğraşarak çıkarttığın insanı bir mahkeme kararı ile geri tıkarım
demek istiyor. Özellikle Yakın zamanda gerçekleşecek HSYK seçimleri için devlet içerisinde
ki kliklerin bir takım planlı hamleleri olduğunu düşünüyorum. Salih Mirzabeyoğlu 28
Şubat’ın baş hedeflerinde biridir. Bugün onun ortaya koyduğu fikirlerin devlet anlayışına
sirayet ettiklerini görebiliyoruz. Mirzabeyoğlu’nun yargısız infazla tekrar ceza evine
gönderilmesi bu sirayetin önüne geçebilmek için yapılan bir hamledir. ” dedi.
Haber-Foto: Veli GÖGEBAKAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8640.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Chp Yeni Eğitim Öğretim Yılının Başarılı
Geçmesini Diledi
Cumhuriyet Halk Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Asef Türkdönmez yeni eğitim yılının
başlaması dolayısıyla ilçe binasında basın açıklaması yaptı.
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Açıklamasında milli eğitimin temel mevzuatı üzerinde sık sık değişikliklerin yapıldığını ve bu
değişikliklerin eğitimi olumsuz etkilediğini belirterek : “Milli eğitim, milli olmaktan
çıkarılmıştır” dedi.
Türkdönmez sözlerine şöyle devam etti: “ Eğitimde elbette günün ihtiyaç ve koşullarına göre
değişiklik yapılmalı. Fakat şunu da göz önünde bulundurmada fayda vardır. Nasıl bir insan
yetiştirmeliyiz ki, hem topluma hem kendine yararlı olsun. Gelecek neslin araştıran,
inceleyen, düşünen, düşündüklerini korkmadan anlatan, vatanını, milletinin seven, onu

koruyan kollayan, demokratik, laik ve uygar bir millet mi istiyoruz yoksa ezbere dayalı,
düşünmeyen, üretmeyen, fikirlerini topluma aktarmaktan çekinen bireysel kişiliğe sahip,
paylaşmayan, kıskanan, kindar bir toplum mu yetiştirmek istiyoruz? Her yıl değiştirilen sınav
sistemleri hem öğretmenlerin hem öğrencilerin hem de velilerin kafasını karıştırmıştır. Son
çıkan sınav sistemini doğru düzgün bilen yok. Kamuoyu yeterince aydınlatılmamıştır. 4+4+4
sistemi meslek seçimine ya da ilgi duyduğu alanı öğrenciye değil, mevzuatın ve velinin
yönlendirilmesine bırakılmıştır. TEOG sistemi ile yeterli puan alanlar ikamet ettikleri yerin
uzağındaki okullara yerleştirilmiş. Yeterli puan alamayan öğrenciler ikamete en yakın liselere
öğrenciye sorulmadan istek dışı imam hatip ve diğer genel liselere yerleştirilmiştir. Öğrenci
ve veliler bu uygulamadan memnun olmadığı gibi perişan olmuşlardır.”
Müdür atamalarında haksız uygulamalar yapıldığını vurgulayan Türkdönmez: “ Bu olayların
öğretmenler arasında büyük rahatsızlık oluşturdu. Hak eden değil, hükümet ve iktidara ters
düşmeyen sendika tercihinde yandaş sendikalara üye olan eğitimcileri yönetici olarak seçme
yoluna gidilmiştir. Bu uygulama eğitim ve öğretim kalitesini, öğrencilerimiz üzerinde ne
ölçüde etki edeceğini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” seklinde konuştu.
Türkdönmez son olarak: “ Tüm öğrencilerimize, velilerimize, eğitim ordusuna yeni eğitim,
öğretim yılının başarılı ve hayırlı olmasını, Türk milli eğitiminin temel ilkelerine uygun
geçmesi dileklerimle sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8641.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Kayserispor’da Gaziantep Büyükşehir
Belediyespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 2. haftasında evinde karşılaşacağı Gaziantep
Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Karpuzatan
Tesislerinde teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde Gaziantep...
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 2. haftasında evinde karşılaşacağı Gaziantep
Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Karpuzatan Tesislerinde teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde Gaziantep Büyükşehir
Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserisporlu futbolcular antrenmana ısınma
çalışması ile başladı. Oyuncular ısınma çalışmasının ardından kondisyon çalışması yaptı.
Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürerken, oyuncuların idmandaki hırsı dikkat çekti.
Cumartesi günü başlayacak karşılaşma saat 20.00’de Kadir Has Stadyumunda oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8642.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

İnşaatın 8. Katından Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Kayseri’nin Talas ilçesinde bir inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye
göre ilçeye bağlı Anayurt Mahallesindeki bir inşaatta kalıp işi yapan A. O. Y., dengesini
kaybederek inşaatın 8. katından merdiven boşluğuna...
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Kayseri’nin Talas ilçesinde bir inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye
göre ilçeye bağlı Anayurt Mahallesindeki bir inşaatta kalıp işi yapan A. O. Y., dengesini
kaybederek inşaatın 8. katından merdiven boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi ile
olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tedavisi yapılan A. O. Y.,
ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. A. O. Y.’nin evli ve 3 çocuk
babası olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8643.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Kazada Yaralandı, Sigaraya Sarıldı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişinin yerde yatarken sigara içmesi
çevrede bulunan vatandaşları şaşırttı.Edinilen bilgiye göre, Pozantı Kavşağı’nda meydana
gelen kazada, şoförünün ismi öğrenilemeyen 38 UL...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişinin yerde yatarken sigara içmesi
çevrede bulunan vatandaşları şaşırttı.Edinilen bilgiye göre, Pozantı Kavşağı’nda meydana
gelen kazada, şoförünün ismi öğrenilemeyen 38 UL 701 plakalı otomobil, motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Kasım B. (35) yaralandı. Çevredekilerin
ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar
da meraklı gözlerle olup biteni izledi.Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kasım
B.’nin yaralı olmasına rağmen üzerindeki paketi çıkarıp sigara içmesi, çevrede bulunan
vatandaşları şaşırttı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8644.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Memorıal Hastanesi Kulak-burun-boğaz
Uzmanı Op. Dr. Murat Koç:
Kayseri Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Koç mevsim
geçişlerinde vatandaşların dengeli beslenmesi ve ortam ısısına göre giyinmesinin önemini
vurguladı.Kayseri Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat...
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Kayseri Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Koç mevsim
geçişlerinde vatandaşların dengeli beslenmesi ve ortam ısısına göre giyinmesinin önemini
vurguladı.
Kayseri Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Koç mevsim
geçişleri konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.
Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Koç “ Mevsim geçişlerinde
ilk baharda ve son baharda, vücut ısı regülasyonu sağlanmasında yaşanan zorluklardan
kaynaklanan gribal enfeksiyon ve soğuk algınlıklarında artış görmekteyiz. Bu dönemlerde
bağışıklık sistemini güçlü tutmamız esastır. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için öncelikle
dengeli ve yeterli beslenme ve mevsim şartlarına uygun giyinmek çok önemlidir” dedi.
Koç “ Yeterli ve dengeli beslenme de öncelikle A,C,E vitaminleri ve bir takım mineraller
demir, çinko, magnezyum gibi minerallerin tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda
özellikle portakal, greyfurt gibi sonbaharlara yakın çokça bulabildiğimiz turunçgillerden C
vitaminini havuç, domates gibi sebzelerden A vitaminini yine zeytinyağı, Ayçiçek yagı, fındık
gibi ürünlerden de E vitamini almak mümkündür. Özellikle çinko tüketimi bizim için çok
önemli özellikle piyasada satılan bağışıklık sistemini güçlü tutan ilaçlarda çinkonun fazla
olduğunu görmekteyiz. Doğal beslenme de yumurta, süt ve deniz ürünlerinde çinkoyu bolca
bulabilmekteyiz. Yine söylediğimiz gibi mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi güçlü
tutmak için mutlaka dengeli beslenmek ve ortam ısısına göre giyinmek çok önemlidir” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8645.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Bilim Milli Takımı Aday Kadrosuna Kılıçaslan
Ve Yelkenoğlu’ndan Dört Öğrenci
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 22. Ulusal Bilim
Olimpiyatlarında ilk aşamayı geçen öğrencilerin derecelerini açıklayarak başarılı öğrencileri
Bilim Milli Takımı aday kadrosuna aldı. Temel Bilimlerde çalışmalar...
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 22. Ulusal Bilim
Olimpiyatlarında ilk aşamayı geçen öğrencilerin derecelerini açıklayarak başarılı öğrencileri
Bilim Milli Takımı aday kadrosuna aldı. Temel Bilimlerde çalışmalar gerçekleştirmek ve
ülkemizi yurt dışındaki bilim olimpiyatlarda temsil edecek öğrencileri belirlemek amacıyla
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından bu yıl 22.si düzenlenen
Ulusal Bilim Olimpiyatları’nın sonuçlarına göre gözde öğrenciler yaz kampına davet edildi.
Bilim Milli Takımının belirleneceği kampta Kılıçaslan Eğitim Kurumları’nın dört öğrencisi
de yer aldı.
Biyoloji dalında Özel Kılıçaslan Fen Lisesi öğrencilerinden Mehmet Ali Özer, İç Anadolu
Bölge Birinciliği elde ederek, Yelkenoğlu Liseleri öğrencisi Kadriye Nur Gerçek de Bölge
Üçüncüsü olarak kampa alınırken, yine aynı okullardan Hilal Kurga ve Ahmet Karadeniz de
Türkiye genelinde ilk 50 öğrenci arasına girmeyi başardı ve Bilim Milli Takımı aday
kadrosuna davet edildiler.
Elde edilen başarılarla ilgili bilgi veren Özel Kılıçaslan Liseleri Müdürü Salih Öngül, ”
Okullarımızda bilimsel çalışmaların bir gelenek haline gelmesiyle yıllardır gerek TÜBİTAK
gerekse de diğer kurumlar tarafından yapılan yarışmalara katılıyor ve büyük başarı sağlıyoruz.
Bu sayede öğrencilerimiz hem bilimsel düşünme yeteneğine kavuşuyor hem de elde ettikleri
derecelere göre girecekleri üniversite sınavlarında ek puan elde ediyorlar. Hem şu an Bilim
Milli Takımı aday kampında bulunan hem de okullarımız bünyesinde bilimsel çalışmalara
devam eden öğrencilerime başarılar diliyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8646.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

“Kayseri’yi Görünce Şok Oldum”
NTV’de Oğuz Haksever’in konuğu olan Mehmet Barlas, Türkiye’de inşaat sektöründe
yaşanan gelişmeleri anlatırken, Kayseri’deki TOKİ yapılarına da değinerek Kayseri’yi
gördüğünde şok olduğunu söyledi.
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Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas ile Hürriyet Gazetesi yazarları Fatih Çekirge ve İsmet
Berkan NTV’de Oğuz Haksever’in konuğu oldu. Konuklar Mecidiyeköy’de bir rezidansta
yaşanan inşaat kazasını ele aldı. Mehmet Barlas ise inşaat sektöründe yaşanan hızlı gelişime
değindi. Barlas, bu gelişimin özellikle TOKİ eliyle yapıldığını belirterek Kayseri’de kısa
zamanda yapılan konutları görünce şok olduğunu söyledi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8647.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Kermes Kısıtlama Çalışmasına Stk’lardan
Tepki Geldi
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası’nın kermeslere yönelik girişimlerine Sivil Toplum
Kuruluşları temsilcilerinden tepki geldi. Temsilciler Belediyelerin konuya el atarak çözüm
bulmasını istediler.
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Çeşitli dernek ve yardım kuruluşlarının hayır amacı ile düzenlemiş oldukları kermesleri
gözüne kestiren ve kermeslerin sınırlanması yönünde girişimlerde bulunan, Kayseri
Lokantacılar ve Pastacılar Odası’na Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tepki gösterdi.
Çeşitli dernek ve yardım kuruluşlarının hayır amacı ile düzenlemiş oldukları kermesleri
gözüne kestiren ve kermeslerin sınırlanması yönünde girişimlerde bulunan, Kayseri
Lokantacılar ve Pastacılar Odası’na Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tepki gösterdi.
Özellikle Cumhuriyet Meydanı ve Hunat Camii çevresinde düzenlenen kermeslere itiraz eden
odanın birkaç esnafın şikâyetlerini genel bir şikâyetmiş gibi yansıtılarak, gelirinin tamamının

hayır işinde kullanılan kermesleri kısıtlamaya çalışmasına STK temsilcileri ‘’ Bu tarz hayır
işlerine kimsenin şikâyet ettiğini zannetmiyoruz. Birkaç esnafın rahatsızlığı nedeniyle böyle
bir girişimde bulunuluyor’’ dediler.
Konuyla ilgili İHH Kayseri İnsani Yardım Derneği Başkanı Şaban Sözduyar, ‘’ Hayır amacı
ile yapılan birkaç günlük, küçük gelirli bir faaliyetin kimsenin işini etkileyeceğini
düşünmüyorum. Sosyal sorumluluk görevi üstlenen Derneklerin yardım amaçlı faaliyetlerine
engel olmaya çalışılmasını doğru bulmuyorum. Eğer gerçekten bütün esnaflar durumdan
rahatsız ise Belediyeler farklı noktalarda bu tarz organizasyonlar için belli merkezler
kurabilir’’ dedi.
Maazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ise lokantacı esnaflarının haklı yönlerinin
olmasıyla birlikte kermesleri önlemeye yönelik girişimlerin doğru olmadığını
vurgulayarak,’’ Dernek ve vakıfların hayır amacı ile yapmış oldukları ve bir nevi hasat
dönemi olan bu faaliyetlerin engellenmek istenmesi doğru değil. Belediyeler her iki tarafı da
mağdur etmeyecek şekilde bir düzenlemeye gitmeli. Kermeslerin yapılabileceği uygun alanlar
tahsis edilmeli’’ şeklinde konuştu.Konuyla ilgili İHH Kayseri İnsani Yardım Derneği Başkanı
Şaban Sözduyar, ‘’ Hayır amacı ile yapılan birkaç günlük, küçük gelirli bir faaliyetin
kimsenin işini etkileyeceğini düşünmüyorum. Sosyal sorumluluk görevi üstlenen Derneklerin
yardım amaçlı faaliyetlerine engel olmaya çalışılmasını doğru bulmuyorum. Eğer gerçekten
bütün esnaflar durumdan rahatsız ise Belediyeler farklı noktalarda bu tarz organizasyonlar
için belli merkezler kurabilir’’ dedi.
Maazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ise lokantacı esnaflarının haklı yönlerinin
olmasıyla birlikte kermesleri önlemeye yönelik girişimlerin doğru olmadığını
vurgulayarak,’’ Dernek ve vakıfların hayır amacı ile yapmış oldukları ve bir nevi hasat
dönemi olan bu faaliyetlerin engellenmek istenmesi doğru değil. Belediyeler her iki tarafı da
mağdur etmeyecek şekilde bir düzenlemeye gitmeli. Kermeslerin yapılabileceği uygun alanlar
tahsis edilmeli’’ şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8648.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Okur Musun!
Mustafa Balaban, İyilik Temelli Yaşam Merkezi Platformunun bir projesi olan Hunat Kültür
Merkezinde düzenlenen "Okur musun" projesi ile ilgili İyilik Temelli Yaşam Merkezi
Platformunun başkanı Ramazan Bayraktar ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi.
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*”Okur Musun” projesi takip ettiğimiz kadarıyla İyilik Temelli Yaşam Merkezi
platformunun bir projesi. Öncelikle “İyilik Temelli Yaşam Merkezi” nedir? Hangi
amaçla kurulmuştur?Ne beklentiniz var?
Varlığın merkezinde Allah, mahlukatın merkezide insan vardır. İnsanın merkezinde ise
“iyilik”. Her şeyi kıvamında yaratmış olan Allah, içimize iyiliği güçlü bir şekilde kodlamıştır.

Çoğunlukla bu potansiyelimiz atıl kalır. Akla, vicdana, kitaba ve içsel dürtülere rağmen bu
mekanizmayı işletmeyiz. Belki de çalışma prensiplerini bilmiyoruzdur. Bir ihtimal; bu imkanı
kinetize edecek ortamlardan beriyizdir. Bizim kurmaya çalıştığımız merkez bu mekanizmayı
harekete geçirmeye talip.
Bir beklentimiz yok. Biz güzel bir şey yaşıyoruz dostlarımızla. Madem elimize güzel bir
formül geçti; o zaman bunu herkesle paylaşalım diye düşündük. İyilik paylaştıkça çoğalır.
Sayısal bir hedefimiz yok. Ekonomik ilişki biçimlerinin hiç birine prim vermiyoruz.
Amacımız, bize fikren ve amelen katılan ve katkı sunan insanların her birinin kendi
ortamlarında “iyilik avcısı” olmaları ve Fussilet 33’ü şiar edinmeleridir. Mutluluk ve başarı
vaat etmiyoruz. Huzuru öneriyoruz. İnsanlara, kendisi hakkında doğru bilgilendirecek şahitler
bulmayı tavsiye ediyoruz. Can sıkıntısı, yalnızlık korkusu, değersizlik hissi, depresyon ve
diğer problemlerimizi çözelim istiyoruz.
*”Okur Musun” etkinliği nasıl doğdu? İçeriği, amacı nedir?
Gruptaki arkadaşların çoğu zaten kitap okuyan insanlardı. Neden beraber okumuyoruzdan
hareketle 3 yıl önce beş kişi bir araya geldik. Bir yılda okuyabileceğimiz kitap sayısını ve
kitapları belirledik. Önce evlerde, sonra bir konteynırda, son olarak İlim Hikmet Vakfı’nın
kütüphanesinde üç haftada bir toplanarak okuduğumuz kitabın mütalaasını yaptık. Geçen yıl,
biz bunu neden halka açmıyoruz düşüncesi Okur Musun’u ortaya çıkardı. Geçen dönem
verimli geçti diyebilirim. Kitap seçimleri gayet yerindeydi. Gelen insanların samimi ve yapıcı
geri dönüşleri oldu.
Sorunun ikinci kısmına gelince, yani içerik ve amaç mevzuu. Halka açık kitap okumanın,
paylaşmanın, tartışmanın amacı paylaşmaktır. Okumanın önemini anlatmaktır. Kitap okuma
eylemi diyolojiktir. Monolog yaklaşımlar kitabın vadettiklerine vakıf olmayı engeller. Ya
yazara teslim olursunuz ya da yazılana saygı duymazsınız. Okuma işi her şeyde olduğu gibi
denge işidir. Ayrıca biz, okumayı sadece kitap okumak olarak değerlendirmiyoruz. Kainatı,
insanı, eşyayı, ilişkileri okumak ve hayata anlam katmak gerekir diye düşünüyoruz. Kitap
okumaksa insana diğerlerini nasıl okuyacağı hakkında yöntem kazandırır. Nüfuz etmeyi
kolaylaştırır. Kitap okumanın bir alışkanlık işi olmadığını ve boş zaman iştigali olarak
algılamıyoruz. Kitap okumak kahvaltı gibi, giyinmek, çalışmak gibidir. Kendisine kıymet
verilmeli, zaman ayrılmalıdır. Boş zamanında kitap okuyan, okumuş sayılmaz. Zira okumak
insan hayatının en dolu amelidir. Belki söylenecek çok şey vardır ama bu kadarını diyelim
şimdilik.
*”Okur Musun” bildiğimiz kadarıyla Kayseri de bir ilk. Bu çalışmanın Türkiye
genelinde kültürel ortamda ya da sanal-sosyal ortamlarda benzerleri var mı? Varsa sizi
ayıran ne?
Kayseri de ilk olduğu doğru ama Türkiye çapında belki böyle faaliyetler yapılıyordur. Bizim
yapıldığına dair bir bilgimiz yok lakin olmadığının delili bizim duymamış, görmemiş
olmamız olamaz. Bizim ayırt edici vasfımız hakkındaki takdirleri programlarımıza katılanlara
sormak gerekir. Ayrıca yaptığımız şeyin en çok kendimize faydası var. Seviyoruz okumayı,
beraber sohbet etmeyi. Birbirimizin şahitleriyiz. Yanlış bir şey yapar veya söylersek diğer
arkadaşımızın bizi uyaracağı eminliğindeyiz. Bu da bizi biraz cesur yapıyor. Yanlış yapma
kaygısı güdülmediğinde ana odaklanılabiliyor. İmajı ve niceliği önemsemiyoruz. Bir çay
ocağında bir araya geldiğimizde de aynı muhabbetleri yapıyoruz. Bu bizi rahat yapan durum
galiba. Kendimizi diğerinden farklı ya da üstün görmüyoruz. Sıradanlığa da prim vermiyoruz.
İnsan kendini ve dostlarını anlatırken abartma eğilimine girebilir. Bu kadarını söylemiş
olalım.
*Bu etkinlik ortak kitap okuma etkinliği. Aynı zamanda kitabın kritiğinin yapıldığı bir
etkinlik. Okunacak kitabı nasıl belirliyorsunuz? Hep aynı tür kitaplar mı?
İşin en zor olan kısmı burası. Yazılmış milyonlarca kitabın içerisinden seçim yapmak zor
oluyor. Elbette belli kriterlerimiz var. Bir defa kitabın bizlere bir şey söylüyor, savunuyor,

arkasında duruyor olması gerekiyor. Bu gereklilik yazarın bizim gibi düşünmesini şart
koşmuyor. Arka planı sağlam, tezini delillendirebilmiş ve iyi ifade etmiş olması gerekiyor.
Yazar kitabı yazdığı dönem ses getirmiş olmalı. Popülerlikten bahsetmiyorum. Yani bir
soruna çözüm iddiası taşımalı. Yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Hakikate herkes temas
edebilir, sonuçta hakikatin merkezi Allah’tır. Elbette sübjektif yaklaşımlarımız da oluyor.
Sevdiğimiz, önemsediğimiz konuları işleyen kitaplar favorimiz oluyor genelde. Yazarlarla
ilgili ön-yargılarımız yok genelde. Yazılanı önemsiyoruz. Katılmadıklarımızı, sohbet
esnasında ifade ediyoruz zaten. İşte böyle Mustafa Hocam.
*Bu etkinlikte kitabı herkes tek tek mi değerlendiriyor. Yoksa kitabı herkes okuyor,
konu ya da sayfa paylaşımı mı yapılıyor?
Kitabın yazım tekniği ile alakalı bu konu birazda. Kitap herkes tarafından okunuyor. Kitap
konu konu şeklinde paylaşılmaya uygun olmaz ise sayfa paylaşımı yapılıyor. Aslında
konuşmacıların hepsi bütün kitaba hakim oluyor. Konuşma sürelerini mümkün olduğu kadar
denk düşürmeye çalışsakta zaman zaman kaçaklar oluyor. Arkadaşlarım bu konuda benden
biraz şikayetçiler. Bazen korsanlık yaptığımı kabul ediyorum. Son yarım saati soru-cevap
şeklinde değerlendiriyoruz. Bazen dinleyiciler kendi fikirlerini ya da itirazlarını rahatça beyan
ediyorlar. Bu da ayrıca bir hoşluk katıyor ortama.
*Projede kimler var? Yanılmıyorsam mesleki olarak renkli bir ekipsiniz. Ekibin
oluşumu bu projeyle mi oluştu? Yoksa evveliyatı var mı?
Moderatörümüz Veysel Tüfekçi(İşletmeci), Bünyamin Zeran(Esnaf-yazar), Ali
Değirmendereli(akademisyen), Faruk Keklik(vakıf yöneticisi), Ramazan Bayraktar(eğitimci),
Orhan Sağır(eğitimci). Ayrıca bu yıl kadromuzu genişletiyoruz. Osman Akdemir(eğitimci),
Yusuf Lale(mühendis), Adnan Kuş( eğitimci) ve belki bir iki kardeşimiz daha bize dahil
olabilir. Ekipteki arkadaşlarla tanışıklığımız farklıdır herkes için. Kimisi orada tanıştı, kimisi
lise arkadaşı. Ama kurulan ilişkiye bu okumaların ciddi anlamda katkısı oldu. Hatta bu
Ramazan’da birlikte itikafa girdik bu ekip ve diğer dostlarla birlikte. Şahitliğimiz arttıkça
ilişkilerimizde teklifsiz hale geliyor. İyilik Temelli Yaşam Merkezi’nde ki arkadaşlarımızla
bir yıldır “Benlik İnşaası” dersi yapıyoruz. Ayrıca aylık “film okuma” etkinliklerimiz oldu ve
devam edecek. Uzun bir yürüyüşe çıktık, Allah daim eder inşallah.
*”Okur Musun” etkinliğinin ismine okuyucu-dinleyici tepkileri nasıl oldu?
Etkinliğin isim babası Faruk Hocam. Doğrusu bu konuda olumsuz bir yaklaşım almadık.
Hatta beğenilerini ifade edenler oldu. Maksat okumayı hem teşvik ve teklif hem de bir soru.
Mustafa Hocam aslına bakarsanız ismin de bir önemi yok. İsim sonuçta bir adrestir. Asıl olan
eylem!
*”Okur Musun” çok naif bir teklif. Bu etkinlik size ve Kayseri’ye ne kattı?
Bize katkılarını yaşayarak bizzat hissediyoruz. Besmele ile başlayacağımız bir iş yapıyor
oluşumuz bizi mutmain kılıyor. Kitap okumak gibi zihinsel dekarasyona kapı açan bir
etkinliğin parçası olmayı çok önemsiyoruz. Kayseri’ye ne kattı sorusu tehlikeli. Zira bu çok
ciddi bir iddia olur. Biz mütevazi bir iş yapıyoruz. Sonucunu düşünmeden, sürece talibiz. Eğer
tek bir insanın kitapla samimiyet kurmasına vesile olabilirsek maksat tamam olur bizim için.
Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; böyle bir etkinliğin yapılabilirliğini göstermiş olduk.
Bundan sonra, benzer düşüncelere sahip olan insanları cesaretlendirebilir.
*Bir de sanırım bu etkinliğin bir yansıması olarak ve aynı ekiple bir dergi çalışmanız
oldu. Derginizin ismi; “Birr” bu ne demek? Bu dönem “İkii” mi olacak?
Buraya bir gülücük koyabiliriz. Benzer esprilerle karşılaştık. Birr malumunuz “iyilik”
demektir. Dergi-bülten karışımı çalışmamızın adının Türkçesi Birr’dir. İlk sayımızın konusu
“bilgi” idi. İkinci sayımız “ahlak” konusunu işleyecek. Etkinliğimiz devam ettiği müddetçe
her ay dergimiz de çıkacak ve ücretsiz dağıtılacaktır. Derginin yazar kadrosu da İyilik Temelli
Yaşam Merkezi dostlarıdır. Bu sayımızda ve kısmet olursa sonraki sayılarda sizden de bir
yazı bekliyoruz Mustafa Hocam.

İnşaallah Ramazan Hocam. *Okur Musun” etkinliği sanırım geçen dönem OcakHaziran ayları arasında gerçekleşti. Bu zaman diliminde neler okundu?
17 Ocak 2014 İnsanın Dört Zindanı-Ali Şeriati
14 Şubat 2014 Üç Mesele-İsmet Özel
14 Mart 2014 Kitleler Psikolojisi-Gustev Le Bon
02 Mayıs 2014 İnsanın Anlam Arayışı-Victor Frankl
23 Mayıs 2014 Mekkeye Giden Yol-Muhammed Esed
20 Haziran 2014Yürek Devleti-Mustafa İslamoğlu
*Yeni dönem ne zaman başlıyor? Yeni dönemde yenilikler olacak mı?
Ekim ayından itibaren başlayacağız inşallah. Yenilik olarak başlangıç programımıza Yazar
Serdar Demirel’i davet edeceğiz. Konuşmacılardan birisi O olacak. Kendisinin kitabını
konuşacağız. Belki ilerde bir başka yazarı da davet durumumuz olabilir.
*Son olarak ilk hangi kitapla başlıyorsunuz? Şimdiden okumaya başlayalım..
Pınar Yayınlarından Serdar Demirel’in Din Algımız-Farklı Perspektiflerden Düşülmüş Notlar
kitabını okuyacağız İnşaallah.
Söyleşi: Mustafa BALABAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8649.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Kayseri Valiliği Ve Defterdarlığı Elektrik
Enerjisi Alımını İhaleye Çıkardı
Kayseri Valiliği ve Kayseri Defterdarlığı Hizmet Binasına elektrik alım işi ihaleye
çıkarıldı.Kayseri Valiliği Hizmet Binası ve Kayseri Defterdarlığı Hizmet Binası elektrik alım
işi Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale...
12 Eylül 2014 Cuma 10:35
Kayseri Valiliği ve Kayseri Defterdarlığı Hizmet Binasına elektrik alım işi ihaleye çıkarıldı.
Kayseri Valiliği Hizmet Binası ve Kayseri Defterdarlığı Hizmet Binası elektrik alım işi Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
14 Eylül 2014 günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan ihale Gevher Nesibe Mahallesi
Tekin Sokak N.8’de yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8650.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Sağlık-sen Genel Kurula Gidiyor
Sağlık-Sen Kayseri Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek.Sağlık ve
Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Kayseri Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı
çoğunluk sağlandığı takdirde 27 Eylül 2014 tarihinde...
12 Eylül 2014 Cuma 10:30
Sağlık-Sen Kayseri Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Kayseri Şubesi 4. Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nı çoğunluk sağlandığı takdirde 27 Eylül 2014 tarihinde Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi 5. Blok’ta gerçekleştirecek. Eğer çoğunluk sağlanmazsa Genel Kurul
Toplantısı 4 Ekim 2014 tarihinde aynı yerde yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8651.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Özhaseki, Sel Bölgesinde
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz akşam sel baskınına maruz kalan
Sarıoğlan’ın Karaözü ve Alameddin Mahalleleri’nde incelemelerde bulundu.Sarıoğlan
Kaymakamı Hasan Doğan ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman...

12 Eylül 2014 Cuma 10:30

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz akşam sel baskınına maruz kalan
Sarıoğlan’ın Karaözü ve Alameddin Mahalleleri’nde incelemelerde bulundu.
Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ile
birlikte bölgeye giden Başkan Özhaseki, mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan bilgiler
aldı.
İlk akşamdan beri bölgede tahliye ve temizlik çalışmalarını yerine getirdiklerini belirten
Başkan Özhaseki, hem Karaözü’nde hem de Alameddin’deki derelerin üzerinde bulunan ve
tıkanarak baskına sebep olan köprülerin yıkılarak daha yüksek ve kullanışlı şekilde yeniden
yapılacağını söyledi.
Sele maruz kalan evleri gezen ve burada mağdur vatandaşların dertlerini dinleyen Başkan
Özhaseki, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte gerekli yardımların da hızlı bir
şekilde yapılacağını söyledi.
"MÜKEMMEL ÇALIŞTILAR"
Başkan Özhaseki’ye yaşanan sıkıntıları aktaran vatandaşlar da zaman zaman buna benzer
felaketlerle karşı karşıya kaldıklarını ancak bu kez Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çok iyi
şekilde çalışarak mağduriyetlerini en aza indirdiğini söyledi.

"Çok teşekkür ederiz, iki gün boyunca mükemmel çalıştılar" diyen vatandaşlar, bu zor
günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı çok mutlu
olduklarını ifade ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8652.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Sanat Ve Meslek Edindirme Kurslarında Çocuk
Bakım Elemanı Kursu
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince her yıl iki
dönem olarak düzenlenen Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile Kayseri sanayisine,
endüstrisine, hizmet sektörüne, özel kurum ve kuruluşlarına kalifiyeli...

12 Eylül 2014 Cuma 11:16

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince her yıl iki
dönem olarak düzenlenen Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile Kayseri sanayisine,
endüstrisine, hizmet sektörüne, özel kurum ve kuruluşlarına kalifiyeli ara eleman
yetiştirdiklerini söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Sanat ve Meslek Edindirme
Kurslarının 24 ayrı branşta 124 dershane de verilmeye başlanılacağını belirten Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, “Biz belediye olarak özellikle ilimizde dokuma ve ev tekstili konusunda
fabrikalara kalifiyeli ara eleman yetiştiriyoruz. Hobisi olan veya meraklılara bu işin ustalığını
öğretiyoruz. Boş zamanlarını değerli ve üretken bir çalışma ile değerlendirmelerini
sağlıyoruz. Ev hanımlarına, genç kızlarımıza çocuk bakım elemanı kursları ile iş bulmalarına
yardımcı oluyoruz. Çünkü özellikle anaokulu, kreş, hastaneler ile sosyal hizmet
kuruluşlarında ara eleman olarak aranılmaktadır’’ dedi.
Çocuk Bakımı Elemanı Kursunun 184 ders saati üzerinden verildiğini ve kurs sonrası başarılı
olanlara Milli Eğitim Onaylı Sertifika verildiğini ifade eden Dr. Başkan Memduh Büyükkılıç,
kursların 9 ay süreceğini ve ilk etapta teorik bilgiler sonrası derslerin uygulamalı olarak
verildiğini kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ayrıca, Çocuk Bakım Elemanı Kursunda modüler sistemde
58 üniteden oluşan bir ders programı uygulandığını sözlerine ekledi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8653.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Genç Girişimci Adayları Sertifika Töreni
Yapıldı
Çalışma ve İş Kurumu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve KOSGEB İşbirliği ile düzenlenen
girişimcilik eğitiminden mezun olan ve sertifika almaya hak kazanan girişimci adaylarının
sertifika töreni yapıldı.Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda...

12 Eylül 2014 Cuma 10:51

Çalışma ve İş Kurumu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve KOSGEB İşbirliği ile düzenlenen
girişimcilik eğitiminden mezun olan ve sertifika almaya hak kazanan girişimci adaylarının
sertifika töreni yapıldı.
Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ebubekir Güngör, KOSGEB Müdürü
Erdal Çınar ve girişimciler katıldı. Toplantıda söz alan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü
Vekili Ebubekir Güngör, İŞKUR olarak aktif iş gücü uygulamaları kapsamında sunulan
hizmetlerden birisinin de girişimcilik olduğunu, bu faaliyete Kayseri’den rağbetin yüksek
olduğunu ve özellikle kadınların ilgi gösterdiğini, bu durumun müteşebbisliği ile tanınan
Kayseri için sevindirici olduğunu fakat aynı ilginin KOSGEB’e iş planı verirken
gözlemlenemediğini belirtti. Güngör, geçtiğimiz yıl girişimcilik sertifikası alan 464
girişimciden sadece yüzde 5’inin KOSGEB’e iş planı hazırlayarak başvurduğunu ve
bunlarının tamamının da teşvikten yararlandığını, İŞKUR olarak girişimciliğe önem
verdiklerini, desteklemeye devam edeceklerini, gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmek için
yeni projeler oluşturarak, yeni endüstri alanlarında üretim yapılması gerektiğini, girişimcilik
desteği ile üretime geçenlerin yeni istihdam oluşturmasının da kaçınılmaz olması
girişimciliğin öneminin daha da arttığını ifade ederek başarılar diledi.
Konuşmaların ardından yeni girişimci adaylarının belgeleri yapılan törenle sahiplerine verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8654.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Bünyan’daki Sel Felaketinin Görüntüleri
Ortaya Çıktı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 20 Ağustos’da meydana gelen sel felaketinin görüntüleri ortaya
çıktı.Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 20 Ağustos’ta aşırı yağmur sonucu meydana gelen sel
felaketinin görüntüleri ortaya çıktı. Bir restoranın...
12 Eylül 2014 Cuma 09:38
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 20 Ağustos’da meydana gelen sel felaketinin görüntüleri ortaya
çıktı.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 20 Ağustos’ta aşırı yağmur sonucu meydana gelen sel
felaketinin görüntüleri ortaya çıktı. Bir restoranın güvenlik kameralarına yansıyan
görüntülerde önce normal akan dere kenarında bulunan vatandaşlar görülüyor. Yağmurun
etkisini artırması ile dere taşarken, restoranda çalışan işçilerin de sel nedeniyle ne
yapacaklarını şaşırarak kaçıştıkları görülüyor.
Öte yandan, restoranın bahçesinde bulunan tel örgülerin sel sularından yıkıldığı anlar da
saniye saniye görüntülere yansıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8655.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Asfaltlama Çalışmasında Öncelik Okul Yolu
Güzergahları
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Müdürlüğünce Eylül ayı
içerisinde asfaltlama çalışmasında önceliğin okul yolu güzergahlarına ağırlık verildiğini
söyledi.Melikgazi Belediyesi olarak eğime ve öğretime...

12 Eylül 2014 Cuma 12:34

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Müdürlüğünce Eylül ayı
içerisinde asfaltlama çalışmasında önceliğin okul yolu güzergahlarına ağırlık verildiğini
söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak eğime ve öğretime önem verdiklerini ve bu amaç ile anaokulu,
ilk, orta ve lise okul binaları yaparak hizmete sunduklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, "Okullarımızda gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerek ise okul
Müdürlüğünce ortak çalışmalar yerine getirilmiştir. Yaz tatili süresince okullarımızda yer alan
spor alanlarında bakım ve onarımlar yapıldı, Bahçe ve yeşil alanlarda gerekli düzenlemeler

yerine getirildi. Tüm okullar haşata karşın etkin bir şekilde ilaçlanmıştır. Lavabo ve WC
bakımları yapıldı. Okul içerisinde yapılan bu çalışma ve hazırlıklar sonucunda okul yolu
güzergahlarında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı“ dedi.
Okulların açılması ile trafik akışında bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, okullar açıldıktan sonra yapılacak yol çalışması hem eğitimi
aksatacağını hem de gürültü kirliliği oluşturduğunu kaydetti.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sürücülerine büyük görev düştüğünü, belediye olarak tüm
tedbirlerin alınmasına rağmen işin önemi ve güvenliğinin sürücülerinde olduğunu sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8656.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Kalderden Kayseri Şeker’e Efqm Ve
Mükemmellik Modeli
EFQM ve Mükemmellik Modelinin tanıtımı amacıyla KALDER Türkiye Kalite Derneği
Kayseri Temsilciliği bünyesinde kurulan İstişare Kurulu Üyeleri Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli’yi makamında ziyaret ettilerKurumsal mükemmelliğe...

12 Eylül 2014 Cuma 12:25

EFQM ve Mükemmellik Modelinin tanıtımı amacıyla KALDER Türkiye Kalite Derneği
Kayseri Temsilciliği bünyesinde kurulan İstişare Kurulu Üyeleri Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli’yi makamında ziyaret ettiler
Kurumsal mükemmelliğe giden yolda nerede olduğunun değerlendirilmesi, belirlenmiş
vizyonu ve misyonu ile ilişkili olarak temel kuvvetli yönlerinin ve olası iyileştirme alanlarının
farkına varılması için kuruluşa yardımcı olunması, Kuruluşun; fikirleri kendi bünyesinde veya
dışında etkili biçimde yayabilmesini kolaylaştırmak üzere ortak bir dil ve düşünce tarzının
oluşturulması, Mevcut ve planlanan girişimlerin bütünleştirilmesi, tekrarların önlenmesi ve
yapılması gerekenlerin belirlenmesi, Kuruluşun yönetim sistemi için temel bir yapı
oluşturulması amacıyla uygulanan EFQM ve Mükemmellik Modeli önerisi hakkında
bilgilendirme yapan, KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başyazıcıoğlu KalDer’in sürekli
atıfta bulunduğu ve önerdiği, tüm dünyaca kabul görmüş bir yönetim sistemi olan EFQM
Mükemmellik Modeli’ni kendi kurumlarında da uyguladıklarını ifade ederek Kayseri’nin
önemli bir değeri olan Kayseri Şeker Fabrikası’nı da KalDer Ailesi içinde görmekten mutlu
olacaklarını belirtti.
Ziyarete, KalDer Kayseri İstişare Kurulu Üyelerinden Başyazıcıoğlu Tekstil A.Ş. Genel
Müdürü, aynı zamanda KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başyazıcıoğlu, Kayserigaz
A.Ş. Genel Müdür Yard. Adem Dinçay, Orta Anadolu A.Ş. İK Müdürü Nihan Sert ve Kalder
Kayseri Temsilcisi Salih Yalçın katıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, KalDer’in gerek tüm Türkiye’deki misyonunu gerekse Kayseri’de gösterdiği
çabaları takdir ettiklerini belirtti. Benli, yeni yönetim anlayışında kurumsallaşma, profesyonel
yönetim tarzı ile Kayseri’de ilk ARGE yi kurmak, enerji verimliliği, kalite belgeleri gibi
birçok alanda şirketin sektöründe fark oluşturduğunu söyleyerek 2017 yılında tüm dünya ile
daha sıkı bir rekabet ortamının oluşacağını, Kayseri Şeker fabrikası olarak buna şimdiden çok
iyi şekilde hazırlandıklarını, bu anlamda KalDer’le oluşabilecek işbirliğine açık olduklarını
belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8657.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Veteriner Hekimleri Odası Genel Kurulu
Yapıldı
Kayseri Veteriner Hekimleri Odası’nın 46. Olağan Genel Kurulu yapıldı.İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nde düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Genel kurulun açılış konuşmasını...

12 Eylül 2014 Cuma 14:38

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası’nın 46. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kayseri
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akif Başol, yönetim kurullarının iki yılda bir seçildiğine
dikkat çekerek, “6343 sayılı veteriner hekimlik mesleğinin Türk Veteriner Hekimleri Birliği
ile odaları teşekkür tarzına ve göreceği işlere dair kanunun 30. maddesine göre yönetim
kurulları iki yıllığına seçilir. Bu kanun gereği iki yılını dolduran yönetimimiz kısmet olursa 14
Eylül Pazar günü odamız hizmet binasında yeni yönetimin seçimini sağlamak üzere odamızın
seçimi yapılacaktır” dedi. 2 yıldan bu yana oda başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden
Başol, “Bildiğiniz üzere 2012 Ekim’inden bu yana iki yıldır oda başkanlığı görevini
yürütmekteyim. Bu görev süremizde yönetim kurulu olarak odamızın kurumsallaşması ve
meslektaşlarımızın sorunlarını çözme yönünde gayret sarf ettik. Mesleğimizin temsili
noktasında gerekli ortamlarda mesleğimizin temsiliyetini sağladık” dedi.
Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek oy verme işlemine geçildi. Genel
kurulda Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı için Ekrem Kaygısız ve Akgün Ergün
aday oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8658.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Kayseri 12. Bölge Eczacı Odası 43. Olağan
Seçimsiz Genel Kurul Yapıldı
Kayseri 12. Bölge Eczacı Odası 43. Olağan Seçimsiz Genel Kurulu düzenlenen program ile
yapıldı.12. Bölge Eczacı Odası 43. Olağan Genel Kurulunda konuşan 12. Bölge Kayseri
Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, “Demokrasinin tüm güzellikleri...

13 Eylül 2014 Cumartesi 14:33

Kayseri 12. Bölge Eczacı Odası 43. Olağan Seçimsiz Genel Kurulu düzenlenen program ile
yapıldı.
12. Bölge Eczacı Odası 43. Olağan Genel Kurulunda konuşan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası
Başkanı Oğuzhan Ulutaş, “Demokrasinin tüm güzellikleri ile yaşandığı, hukukun üstün
olduğu, fikirlere ve her şeyden önce insana saygı duyulan bir ülke olacağımıza dair inancımı
son dönemlerde yaşanan olaylara rağmen korumaktayım” dedi.
Ulutaş ayrıca “Seçimli kongremizin üzerinden bir yılı geride bıraktık. Yüksek bir katılımla
bizlerin tekrar göreve gelmesini sağladığınız içim sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum.
Yönetim kurulu olarak görev dağılımı yaptıktan sonra çalışmalarımıza başladık. Merkez
heyetinde yeniden görev alarak yolumuza devam ediyoruz. Bölge eczacı odalarımızla
kurduğumuz bağ kayseri eczacı odasının gücünü bir kat daha arttırmıştır durumda. Temel
hedefimiz mesleki problemlerimizin çözümüne katkı koymak, meslektaşlarımızın taleplerine
hızlı ve akıcı cevap verebilmek, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın saygınlığının arttırılması
ve sosyal olarak da var olabilmeyi sağlamaktır” diye konuştu.
Eczacıların birçok probleminin olduğunu söyleyen Ulutaş, “Sayamayacağımız kadar çok
problemle karşı karşıya kaldığımız dönemleri yaşıyoruz. Ben yaptım oldu düşüncesi, pastadan
birazda başkaları faydalansın hissiyatı, çoğulcu değil çoğunluk düşüncesinin yansımaları
sıkıntıların üst üste birikmesini sağladı. Mesleğimizi icra ederken zevk almıyoruz artık. Maddi
olarak hak ettiğimizin çok ötesinde yaşama ve ayakta kalma mücadelesi içerisindeyiz.
Eczanelerimizin yanında kamuda çalışan meslektaşlarımızın, genç meslektaşlarımızın
üniversitede öğretim görevlilerimizin de birçok problemleri var ve hiçbir çözüm
üretilmemekte” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8659.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Ak Parti İl Başkanı Özden Sarız’da
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cuma ziyaretleri kapsamında Sarız İlçesi’ni ziyaret
etti.AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe Koordinatörleri Veysel Bayar, Ramazan
Bedir, Ahmet Ziyaettin Güleç ve Hasan Arpacık eşliğinde...
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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cuma ziyaretleri kapsamında Sarız İlçesi’ni ziyaret
etti.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe Koordinatörleri Veysel Bayar, Ramazan
Bedir, Ahmet Ziyaettin Güleç ve Hasan Arpacık eşliğinde Cuma ziyaretleri kapsamında Sarız
İlçesi’ne giderek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Sarız İlçe Teşkilatı önünde, İlçe Başkanı
Cesur Abdullah Kınık ve ilçe teşkilatı tarafından karşılanan ekip, ilk olarak ilçe başkanlığında
teşkilat mensupları ile kısa bir toplantı yaptı. Cuma Namazı’nı İmam Hatip Camii’nde kılan
heyet daha sonra, çarşı içindeki bir çay ocağında muhtarlar ve esnaflarla bir araya gelerek
ilçeye yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında istişare toplantısı yaptı.
Toplantının ardından, yıkılan caminin yerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan
camii inşaatını ziyaret eden, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve berberindekiler çarşı esnafını
da ziyaret ederek, onların sıkıntılarını dinleyip, gönüllerini alarak Sarız İlçesi’nden ayrıldı.
Kayseri’ye dönüşte Pınarbaşı İlçe Teşkilatı’nı da ziyaret eden İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden ve ilçe koordinatörleri teşkilat mensupları ile kısa bir toplantı yaparak, teşkilat
çalışmaları ve ilçenin son durumu hakkında bilgi aldı. Cuma ziyaretleri kapsamında yapılacak
ilçe programları hakkında açıklama yapan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, daha önce Cuma
ziyaretleri kapsamında şehir merkezindeki bir mahalle camiinde Cuma Namazı’nın ardından
esnaf ziyareti yaptıklarını belirterek, "Bu ziyaretleri artık ilçelerde düzenlemeyi hedefliyoruz.
Artık elimizden geldiği kadar ve şehir dışında bir toplantı da olmadığımız taktirde Cuma
günleri bir ilçemizi ziyaret edip, Cuma Namazını kıldıktan sonra ilçe başkanımız ve teşkilat
mensuplarımızla birlikte ilçede çeşitli ziyaretler yapmayı planlıyoruz. Bu tür toplantılar
ilçelerimiz açısından da önemli oluyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8660.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Melikgazi Belediyesinde Kış Dönemine
Hazırlıklar Başladı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sonbaharın en güzel günleri
yaşadığımız bu günlere de belediye olarak kış mevsimine hazırlıkların başlatıldığını ve ilk
etapta buzlanmayı önlemek amacı ile 4 bin ton kar tuzu...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sonbaharın en güzel günleri
yaşadığımız bu günlere de belediye olarak kış mevsimine hazırlıkların başlatıldığını ve ilk
etapta buzlanmayı önlemek amacı ile 4 bin ton kar tuzu alınacağını söyledi.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile alınacak kar
tuzu ile kışa şimdiden hazırlanmaya başladıklarını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç,
yoğun kar yağışlı günlerde yollarda buzlanma sonrası üzücü kazalara meydan vermemek
amacı ile kar tuzu alınarak temizlik işleri garajında stoklanacağını kaydetti. İlk etapta 4 bin
ton kar tuzu satın alınarak temizlik garajında depolanacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç,ileri ki günlerde alınacak kar tuzlarının şehrin merkez, doğu ve batı bölümü olarak
stoklanacağını ve bölgesel hizmette etkinlik sağlanacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8661.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Sevgiliden Sürpriz Evlilik Teklifi
Kayseri’de, sevgilisine sürpriz evlilik teklifi yapmak isteyen Harun Günay, önce günler süren
sürpriz videosunu hazırladı, ardından da kapattığı sinemada sevgilisine izlettiği videodan
sonra evlilik teklifi yaptı.Sevgilisi Gamze Güler’e...
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Kayseri’de, sevgilisine sürpriz evlilik teklifi yapmak isteyen Harun Günay, önce günler süren
sürpriz videosunu hazırladı, ardından da kapattığı sinemada sevgilisine izlettiği videodan
sonra evlilik teklifi yaptı.
Sevgilisi Gamze Güler’e sürpriz yapmak isteyen Harun Günay, günler süren bir video
hazırladı. Videoda sokaktaki vatandaşların Gamze Güler’e mesajı ve Kayseri’nin güzel
mekanları yer aldı. Video hazırlıklarından sonra sinema salonu kapatan Harun Günay, sürpriz
videosunu Gamze Güler’e izletti. Büyük mutluluk yaşayan Güler, Harun Günay’ın evlilik
teklifini kabul etti. Yapılan evlilik teklifinden sonra konuşan Harun Günay, sevgilisi Gamze
Güler’i çok sevdiği için sürpriz bir evlilik teklifi yaptığını belirterek, teklifinin kabul
edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.
Evlilik teklifini kabul eden Gamze Güler ise, çok mutlu olduğunu belirterek, böyle bir
sürprizle karşılaşacağını beklemediğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8662.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Hobi Olarak Başladı Antikacılık, 64 Yıllık
Mesleği Oldu
Kayseri’deki 10 metrekare dükkanında eski eşyaları alıp satan antikacı Osman Baba,
mesleğini 1950’den beri büyük bir aşkla yapıyor.Sabahın ilk ışıklarıyla Kayseri Vezirhanı’nda
bulunan mütevazı dükkanını müşterilerine hazırlamaya...
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Kayseri’deki 10 metrekare dükkanında eski eşyaları alıp satan antikacı Osman Baba,
mesleğini 1950’den beri büyük bir aşkla yapıyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla Kayseri Vezirhanı’nda bulunan mütevazı dükkanını müşterilerine
hazırlamaya başlayan Osman Baba, esnafın takdirini topluyor. Dükkanında bulunan antika
eşyaları özenle muhafaza eden Osman Baba’ya ait bin parçadan fazla eşya bulunuyor. Baba,
zamanının büyük bir kısmını içerisinde 500’den parça eşyanın bulunduğu antika dükkanında
geçiriyor.
Toprak altından çıkan tarihi eserleri asla dükkanına sokmadığını söyleyen Baba, en eski
eşyasının Roma döneminden kalan bir biblo olduğunu ifade etti. Baba, antikacılık işine 64 yıl
önce hobi olarak başladığını belirterek, ”Mobilyanın üzerine kattım bu işi. Bunu sevdiğim için
aldım. O zaman satılırdı ama. Şimdiki gibi değildi, turist falan geliyordu o zamanlar. Bir
aldığını satıyordun. Getirirlerdi, alırdım. Daha sonra mobilya işini bıraktım, bu işe başladım.
Eski durumumun yerini tutmuyor ama yine de şükür” diye konuştu.
Kayseri’de bulunan en yaşlı antikacı olma özelliğini taşıyan Baba, “Kayseri’de benden eskisi
yok. Yeni yetmeler var. Benden eskisi yok yani. Renkli bir meslek. Sevgin olması lazım. O
zaman ekmek kazandırır. Tabii bir de bunun yasak tarafı var. İşte devletin yasak ettiğini
almayacaksın. Mümkün mertebe devletin yasak ettiği bir şeyi almayacaksın. Yerden çıkan

mesela ruhsatı olursa ona lafım yok. Ruhsatı olmayan, hele yer altından çıkan şeyler
kesinlikle yasak” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8663.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Vali Düzgün’den 2014-2015 Eğitim-öğretim Yılı
Mesajı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün yayımladığı mesajında, “2014-2015 eğitim-öğretim yılı ile
birlikte ilimizde yaklaşık 17 bin öğretmen, eğitim yöneticilerimiz ve 285 bin öğrenci ile
onların aileleriyle birlikte büyük bir mutluluk ve heyecan...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün yayımladığı mesajında, “2014-2015 eğitim-öğretim yılı ile
birlikte ilimizde yaklaşık 17 bin öğretmen, eğitim yöneticilerimiz ve 285 bin öğrenci ile
onların aileleriyle birlikte büyük bir mutluluk ve heyecan içinde yeni döneme başlıyoruz”
dedi.
Vali Orhan Düzgün, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması ile ilgili olarak,
yayımladığı mesajında, “Geçmişimizi bugüne bağlayan bir köprü olmasının yanı sıra
geleceğin temellerini atan bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimi içeren “Eğitim-öğretim”,
üzerinde titizlikle durulması gereken ve çok sağlam adımlarla birlikte kararlılık isteyen bir
süreci içine almaktadır. Beklentilerin, taleplerin ve mesleklerin büyük bir hızla sürekli bir
değişim içinde olduğu günümüzde, eğitim konusunda fiziki imkanlarımızı sürekli gözden
geçiriyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en önemli varlıklarımız olduğunun bilinciyle
hareket ediyoruz. Kuşkusuz, toplumun eğitimini daha ileri düzeye çıkarmak ve eğitim
kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğitim-öğretim
camiası ile birlikte ülkemizi bu alanda çok daha üst noktalara taşımanın gayretinde olmalıyız”
ifadelerini kullandı.
Düzgün ayrıca, “İlimizin sanayi, ticaret ve turizm gibi pek çok alanda ilerlemesinin yanı sıra
eğitim alanında da üst sıralarda yer alma gayreti ve çabasına hep birlikte ortak olmalı,
geleceğimizin teminatı yavrularımızın başta aileleri olmak üzere ülkemize faydalı bireyler
olması için inancımızı hep diri tutmalıyız. Eğitim meşalesini taşımanın onuruyla ve daha
yükseklere ulaştırabilmenin azim ve kararlılığıyla Kayseri’deki çalışmalar aralıksız
sürdürülmektedir. Kayseri genelinde 965 okulumuzdaki derslik sayımız bu yıl yeni ilavelerle
9 bin 964’e yükselmiştir. Yine bu dönemde eğitim öğretim görecek öğrenci sayımız da
yaklaşık 285 bin civarındadır. Yeni eğitim öğretim döneminde ilimiz genelinde görev yapacak
öğretmen sayımız da yeni atamalarla 16 bin 416’ya yükselmiştir” açıklamalarında bulundu.
Sözlerini sürdüren Vali Düzgün, “’Uyum Eğitimi’ kapsamında bir hafta önce 18 bin civarında
yavrumuz anaokulu ve kreş eğitimine başlarken, ilkokul 1. Sınıfa başlayan yaklaşık 26 bin
öğrencimiz de okul sıraları ile ilk kez tanışmanın heyecanını yaşadı. Yavrularımızın kaliteli ve

sevgi dolu bir eğitimle, geleceğe adım atarken her daim ellerinden tutacağız.Bu duygu ve
düşüncelerle, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm yönetici, öğretmen, anne, baba ve sevgili
öğrencilerimize başarılar diliyor, eğitim kalitesinin ve başarının artırılması için çaba gösteren
kurum ve kuruluşlarımıza, eğitime destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8664.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Melikgazi Belediyesi Eğitim Ve Öğretim
Kursları Başlıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk
Meclisi’nce her yıl 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için açılan tüm dersler adı altında eğitim kurslarında
seviye tespit sınavının yapıldığını söyledi.26 Ağustos...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk
Meclisi’nce her yıl 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için açılan tüm dersler adı altında eğitim kurslarında
seviye tespit sınavının yapıldığını söyledi.
26 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında kayıtların yapıldığı ‘Tüm Dersler’ için kurs
başvuruların 12 Eylül 2014 tarihi itibari ile son bulduğunu hatırlatan Belediye Başkanı
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu,
destekleyicisi ve yatırımcısıdır. Bunu her fırsatta ve her yatırım ve hizmet sergilemektedir.
Nitekim orta öğretimi kapsayan ve 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için düzenlenen tüm dersleri kapsayan
kurslar önümüzdeki hafta açılacaktır. Bu kurslara beklenenden fazla başvuru olmuştur. Bu da
gösteriyor ki verilen hizmet yerinde ve zamanında sunulmaktadır” dedi.
14 AYRI MERKEZDE 9 BRANŞTA EĞİTİM KURSLARI
Melikgazi Belediyesi’ne ait 14 ayrı eğitim merkezinde yer alan sınıflarda 2014 - 2015 eğitim
yılı için derslere yönelik kurslar verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Türkçe,
Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgeler başta olmak üzere İngilizce ve Bilgisayar dersleri
verileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8665.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Öz Kayseri İnşaat Sıla Konağı 6’nın Temelini
Talas’ta Attı
Öz Kayseri İnşaat, Kayseri’nin gözde bölgesi Talas’ta Sıla Konağı serilerinin 6’ncısının
temelini attı.Bu güne kadar Talas’ta 4 proje tamamladıklarını belirten Öz Kayseri İnşaat
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslantaş, Talasta...
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Öz Kayseri İnşaat, Kayseri’nin gözde bölgesi Talas’ta Sıla Konağı serilerinin 6’ncısının
temelini attı.
Bu güne kadar Talas’ta 4 proje tamamladıklarını belirten Öz Kayseri İnşaat Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Arslantaş, Talasta ‘ÖKİ kalitesi fırsatını kaçırdım’ diyenler için yeni bir fırsat
sunduklarını söyledi. Her projeyi Öz Kayseri İnşaat kalitesiyle ve titizlikle yürüttüklerini dile
getiren Mustafa Arslantaş, “Talas’ta 3 projemizi teslim ettik. Sıla Konağı 4 projemizin de
inşaatını tamamlamak üzereyiz. Burada satılık çok az sayıda dairemiz kaldı. Bundan önceki
projelerimizi söz verdiğimiz tarihlerden önce teslim ettik. Yaptığımız projelerde kaliteyi ön
planda tutuyoruz. Gerek işçilikte gerekse de iç aksesuarda standartların üstünde malzeme
kullanarak uygun fiyatlarda müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Yaptığımız bütün projeleri
insan menşeli düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle hangi bölge olursa olsun en kaliteli
inşaatı yapmaya çalışıyoruz. Maliyetlerimiz her seferinde artıyor ama fiyatımız bölge
standartlarında tutuluyor. Bu çizgimizde ilerleyerek yeni bir projenin temelini atıyoruz" diye
konuştu.
150 metrekare 3+1 daire planında yapılacak projenin 2016 yılı sonunda tamamlanması
planlanırken, Ekim ayı sonunda Yıldırım Beyazıt’ta lüks bir projenin, 2015 yılının ilk
aylarında ise Talas’ta Sıla Konağı 7’nin, İldem’de Sıla Konağı 10’un temellerinin atılacağı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8666.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Önce Düğünlerini Yaptılar, Ardından Asker
Uğurladılar
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde düğün ve asker gecesi bir arada
yaşandı.Kübra Akdeniz ve Gökhan Akdeniz çiftinin düğününde hem mutluluk hem hüzün
yaşandı. Damat Gökhan Akdeniz’in kardeşi Mehmet Emin Akdeniz’in...
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde düğün ve asker gecesi bir arada
yaşandı.
Kübra Akdeniz ve Gökhan Akdeniz çiftinin düğününde hem mutluluk hem hüzün yaşandı.
Damat Gökhan Akdeniz’in kardeşi Mehmet Emin Akdeniz’in askere gideceği günün düğün
günüyle aynı olması nedeniyle asker gecesi ile düğün bir arada yapılmış oldu.
Damat Gökhan Akdeniz ile gelin Kübra Akdeniz, büyük ilgi gösterilen düğünün hemen
arkasından Mehmet Emin Akdeniz’i otogara götürerek askerlik yapacağı yere uğurladı.
Misafirlerin bir bölümünün de otogara gitmesiyle düğün otogarda devam etti.
Otogarda asker yolcu etmeye gelen vatandaşlar gelin ve damadı görünce bir süre şaşkınlık
yaşadı. Asker Mehmet Emin Akdeniz, Isparta 40. Piyade Alayı’na yolcu edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8667.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

Saadet Partisi Genişletilmiş İl Toplantısı Yapıldı
Saadet Partisi İl Teşkilatı tarafından ‘Eylül Ayı Genişletilmiş İl Toplantısı’ yapıldı.İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nde yapılan genişletilmiş il toplantısında konuşan Saadet Partisi İl
Başkanı Mahmut Arıkan, bugüne kadar...
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Saadet Partisi İl Teşkilatı tarafından ‘Eylül Ayı Genişletilmiş İl Toplantısı’ yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yapılan genişletilmiş il toplantısında konuşan Saadet
Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, bugüne kadar olan azim ve kararlılıkla bundan sonra da
davalarına devam edeceklerini söyleyerek, “Bugün bu salonda hayat iman ve cihattır diyen
Necmettin Erbakan var. Biz bu milletin tarihiyiz, aslıyız, inancıyız, umuduyuz. Biz rakamlara
sığmayacak kadar büyük bir davanın mensuplarıyız. Kırılanı onarmak, döküleni toplamak
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizlere düşmekte. Bu yüzden en zor şartlarda bile
inancımızı, kararlılığımızı hiç kaybetmedik biz. Bundan sonra da inşallah bugüne kadar
olduğu gibi inancımızı, kararlılığımızı kaybetmeyeceğiz. Bu aziz milletimize sevgimizden,
aziz vatana bağlılığımızdan dolayı aynı aşk, aynı heyecanla bundan önce olduğu gibi bundan
sonra da hizmete devam edeceğiz. Durmak, yorulmak, ümitsizliğe düşmek hiçbir milli
görüşçüye yakışmaz. Ayakta demir çarık, elde çelik asa ile yine koşturacağız. Tüm
Türkiye’yi, tüm Kayseri’yi kapı kapı dolaşıp davamızı aziz milletimize anlatacağız Allah’ın
izniyle” ifadelerini kullandı. Toplantıyla yeni bir döneme girdiklerini dile getiren Arıkan,
Haziran ayında yapılacak olan seçim çalışmalarına da başladıklarını kaydetti. Bu dönemde en
büyük güçlerinin inan., azim ve kararlılıkları olduğunu söyleyen Arıkan, “Bu inanç ve şuurla
burada yaptığımız toplantıda yeni bir döneme giriyoruz. Bu toplantıyla Haziran ayında
yapılacak olan seçiminde startını veriyoruz Allah’ın izniyle. Bu yeni dönemde en büyük
gücümüz sarsılmaz inancımız, azim ve kararlılığımız olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın yarınlar
bizimdir, yarınlar Allah’ın izniyle milli görüşündür” dedi.
İl Başkanı Mahmut Arıkan’ın konuşmasının ardından toplantı slayt gösterisiyle devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8668.html
Erişim Tarihi: 22.09.2014

