KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
09.12.2013–15.12.2013
KAYSERĐ'DE ZAMAN “DONDU“
Cumartesi akşamı Kayseri'ye yılın ilk karının yağmasının ardından çöken ayaz meydandan da
ki saati dondurdu. Bu sabah meydandan geçenler bir kulenin saatine bir kendi saatlerine baktı.
Cumartesi günü yağan ilk kardan sonra çıkan rüzgar henüz kar tutmaya başlamadan yerini
keskin bir ayaza bıraktı. Yollar, evlerin çatıları ve damları soğuk havanın etkisi ile buz tuttu.
Bugün ise meydan da yaya ve taşıtla geçen vatandaşlar şaşkınlıklarını bir süre üzerinden
atamadı.19.18'den bugün sabah 07.18'e çalışmadı. Sonrasında geçen 2.5 saatlik zaman dilimi
sonrası kulede zaman normale döndü.
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Bu sabah meydandan geçenler bir kulenin saatine bir kendi saatlerine baktı. Cumartesi günü
yağan ilk kardan sonra çıkan rüzgar henüz kar tutmaya başlamadan yerini keskin bir ayaza
bıraktı. Yollar, evlerin çatıları ve damları soğuk havanın etkisi ile buz tuttu. Bugün ise
meydan da yaya ve taşıtla geçen vatandaşlar şaşkınlıklarını bir süre üzerinden
atamadı.19.18'den bugün sabah 07.18'e çalışmadı. Sonrasında geçen 2.5 saatlik zaman dilimi
sonrası kulede zaman normale döndü.
II. ABDÜLHAMĐD HAN PROJESĐ
Önceleri tam bir vakit aralığı veremeyen vatandaşlar. "Öğle namazı sonrası... ikindi ile
akşam namazı arası... gün batmadan şurada..." gibi zaman belirsizlikleri meydanlara yaptırdığı
barok tarzı saat kulesi yapıları ile gidermiş oldu.
Saat kuleleri şimdi kentlerin birçok meydanında mevcut. Yapılmaya başlanan dönemler ise
20. yüzyıl. II. Abdülhamid Han saat kulesi ve muvakkithane yapılması için bir ferman
yayınladı. Masrafları Đl Özel Đdareler , o dönemki adı ile Vilayet Muhasebe-i Hususiyesi
tarafından karşılanmıştır.
Kayseri'de bulunan bu yapı önce yakınındaki askerlik dairelerinin mübaya işlemleri için
kullanılmış, daha sonra Belediye Turizm Bürosu olarak hizmet görmüştür. Atatürk 13 Ekim
1924’te Kayseri’ye ikinci gelişinde burada halkın dilek ve şikâyetlerini dinlemiştir.
Kayseri'deki bu saat kulesi 1906 yılında yapılmıştır.Saat kulesinin mimari bilinmemekle
birlikte Tavlusunlu Salih Usta tarafından inşa edildiği bilinmekte.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4350.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

“Đnsan Nefsi, Kapitalizmin En Sağlam Dayanağı”
Đlim Hikmet Vakfı Üniversite Bayan Komisyonu’nun düzenlediği ve geleneksel hale gelen
‘Hikmet Okumaları’ cumartesi günü başladı. 3. yılına giren ‘Hikmet Okumaları’nın ilk
konuğu Prof. Dr. Selahattin Polat oldu.
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Dünyamız iç dünyamıza göre şekillenir!
Geleneksel hale gelen ‘Hikmet Okumaları’ Cumartesi günü Đlim Hikmet Vakfı'nda saat 14.30
başladı. 3 senedir devam eden ve üniversite bayan komisyonunun organize ettiği haftalık
Hikmet okumalarının ilk konuğu Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Selahaddin Polat oldu. Sohbetinde yaşamdan bilime, ekonomiden sanata birçok
konuyu anlattı. Sohbetinde aynı zamanda insanı iç dünyasını sorgulayan konularla mukayese
yapacağımız konulara değindi. Bizim gittiğimiz yerin mezar olduğunu hatırlatan Prof.Dr.
Selahaddin Polat sanal bir ortamda bulunduğumuzun, çevremizdeki varlıkların kurulu bir
düzen olduğu tespitinde bulunurken, dış dünyanın gerçek olduğunu ve bizim istediğimiz
şekilde algıladığımızı söyledi. Sonrasında üzgün olduğumuzda karamsar ve neşeli
olduğumuzda dünyamızın bakış açımıza göre şekillendiğini sözlerine ekledi.
Aynı kitabı iki kişi okursa aynı şeyi anlamaz!
Prof.Dr. Selahaddin Polat düşünce sınırlarını biraz zorlayarak salondakileri iç dünyaları ile dış
dünyayı bir mukayese içinde sorgulamaya götürecekleri yolları anlattı. Ve aynı kitabı iki kişi
okuduğunda aynı şeyi anlamayacaklarını kainatla dünya ve insanın içselleştirdiği düşünceleri
örneklerle açıkladı. Akabinde Prof. Polat Kainatta her şeyin ya yapay, ya vehim, ya gölge ya
da ayna olduğunu sözlerine ekledi. Bununla birlikte insanın dünyadan kendini
ötekileştiremediğini söylerken sohbetin büyük bir çoğunluğunu da bireylerin kapitalizm ve bu
keskin ayrımlar içeren ekonomik pozisyondan da uzunca söz etti.
Kapitalizmin arkasındaki en sağlam dayanak insanın nefsidir !
Prof.Dr. Selahaddin Polat, üretim yapamayan ve tüketime daha hakim bir toplum olduğumuz
konusu üzerinde uzunca bir konuşma gerçekleştirdi. En yakınımızda bulunan bir bakkaldan
alışveriş yapmaktan imtina edipte uzak bir marketten alışveriş yapıp tatminkar bir davranış
içerisinde olduğumuzu ifade etti. Diğer taraftan ise cüzi bir ücret karşılığı herhangi bir
lokantadan yemek yemek yerine lüks bir lokantada dünyanın parasını vermenin artık
piyasalara yeni statülerin kazandırdığını, milletin ise daha çok para harcayıp dışarıya daha
lüks yaşıyor imajı veren bir toplum zihniyetinde olduğumuzun vurgusunu yaptı. Bu
kapitalizmin artık kontrol edilir bir yanını olmayacağını kapitalizmin de arkasındaki en
sağlam dayanağın insanın kendi nefsi olduğunun da altını çizdi.
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4351.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

METĐN ÖNAL MENGÜŞOĞLU
FAZIL'I ANLATTI

NECĐP

Mazlumder ve Milli Türk Talebe Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Mağrur Öfke Necip Fazıl
Konferansı'nda konuşan Metin Önal Mengüşoğlu Necip Fazıl ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
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Mazlumder ve Milli Türk Talebe Birliği tarafından organize edilen Mağrur Öfke Necip Fazıl
Konferansı Kayseri Ticaret Odası konferans salonunda yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Şair, yazar Metin Önal Mengüşoğlu 'Hikmetinden sual
olunmayan kimse yoktur' sözleriyle başladığı konuşmasında Necip Fazıl'ın bilinmeyen
yönlerini ve anılarını anlattı.
Konferansın detaylarını ve üstat Necip Fazıl hakkında bilmediklerinizi ilerleyen günlerde
gazetemizin düşünce günlüğü sayfasında bulabilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4352.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Turizmci Bilim Adamlarından Erciyes'e Tam
Not
Dünyanın farklı ülkelerinden Kayseri'ye gelerek Erciyes'i gezen bilim adamları Erciyes Kış
Turizm Merkezi'ne hayran kaldı. Erciyes'e dünyanın en modern kayak merkezlerinden
birisinin yapıldığını belirten turizmci bilim adamları, Kayseri'nin...
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Dünyanın farklı ülkelerinden Kayseri'ye gelerek Erciyes'i gezen bilim adamları Erciyes Kış
Turizm Merkezi'ne hayran kaldı. Erciyes'e dünyanın en modern kayak merkezlerinden
birisinin yapıldığını belirten turizmci bilim adamları, Kayseri'nin ve Türkiye'nin yapılan
yatırımların karşılığını göreceğini belirtti.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde yapılan 14. Turizm Kongresi için
dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerden çok sayıda bilim adamı Kayseri'ye geldi. Bilim
adamları kongrenin son gününde Erciyes'i de görme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi
Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel Đkiler büyük Erciyes maketi üzerinde misafirlere
master plan hakkında bilgi verdi. Erciyes'te 3.400 metreye kadar mekanik tesisle
çıkılabildiğini ifade eden Đkiler, temeli atılan otellerin yapılmasıyla Erciyes'teki yatak
kapasitesinin 6 bine ulaşmış olacağını kaydetti.
Dünyanın farklı üniversitelerinden Kayseri'ye gelerek Erciyes Master Plan hakkında bilgi
alan, gondola binen ve kayak pistlerini gören bilim adamlarının Erciyes ve Kayseri ile ilgili
düşünceleri şöyle oldu:
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Rektörü Ömer Torlak: Yapılan çalışmaları bizzat
görmüş oluyoruz. Çalışmaları ülkemizin kış turizminin gelişimine katkı açısından çok
önemsiyoruz. Önemli kayak merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz. Hem ülkemizin
tanıtımına, hem kültürel çeşitliliğe, hem de ekonomik kalkınmaya çok değerli bir katkı
olacağını düşünüyorum.
Amerika-Virginia Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Özhan: Çok kayak
merkezi gezdim. Amerika'daki Colorado'daki kayak merkezlerinin özelliğine sahip. Oldukça
güzel, mekanik tesisler çok modern. Gerçekten Kayseri'nin turizmdeki potansiyeli çok
yüksek. Turizm Kayseri'de önemli sektörlerden birisi olabilir.
Đstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cenk Demiroğlu: Đsveç, Slovakya ve Norveç'te kış
turizmine yönelik çalışmamız oldu. Đklim değişikliğinin yapacağı etkilere yönelik çalışmalar
yapıyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'nde de bu konuda bir çalışma yaptık. Gayet dayanıklı
olduğunu gördük. Yapılanlar kış turizmi açısından çok büyük bir hizmet. Türkiye'de model
alınması gerektiğini düşünüyorum. Hem fiziksel, hem organizasyon açısından. Burada bir
yönetim şirketi kurulmuş. Kesinlikle örnek alınmalı. Yapılan çalışmaların karşılığını
göreceksiniz. Ben binlerce üyesi olan internet forumlarını çok yakından takip ediyorum.
Şimdiden Erciyes'e çok büyük talep var, 'açılsa da gelsek' diye bekliyorlar.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Topaloğlu: Kayseri'ye ilk
defa geliyorum. Beklediğimin çok daha üzerinde bir potansiyel gördüm. Bence Avrupa'daki
Alpler neyse burası da öyle. Kayseri'nin, en güzel kayak merkezlerinden biri olacağını
düşünüyorum.
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamusta: Belediyemizin
yapmış olduğu yatırımlar aşikar. Kış turizmi ile diğer doğal ve kültürel çekiciliklerin
canlandırılmasıyla sanayi ve ticaret kenti olan Kayseri'nin bir turizm kenti haline geleceğine
de inanıyorum.
Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Gürsoy: Kayseri'ye ilk kez geldim.
Erciyes'te yeni bir yapılanma olduğundan haberimiz vardı. Fakat bu kadar büyük olduğunu
bilmiyordum. Benim yaşadığım bölgede, Amerika'da dünyanın en iyi kayak merkezlerinden
bazıları var. Erciyes'e yapılan tesislerle oradaki tesisler arasında bir fark yok. Fiyatlar da diğer
kayak merkezlerine göre oldukça uygun. Kayseri'ye çok büyük katkıda bulunabilecek tesisler
yapılmış. Uzun dönemde Kayseri'ye ve Türk turizmine çok önemli katkısı olacak.
Đngiltere Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Yüksel Ekinci: Master Planı okudum. Erciyes'e
geçmişte olmayacak denilen şeyler yapılmaya başlandı. Bunlar çok sevindirici şeyler. Erciyes
bir marka olma yolunda süreci başlatmış durumda. Đnşallah kısa zamanda gerçekleşmesini
diliyoruz.
"TURĐZM OTORĐTELERĐ ERCĐYES'Đ TAKDĐR ETTĐ"
Erciyes'e gelen bilim adamlarını ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Genel Müdürü
Murat Cahit Cıngı yapılan yatırımlar ve bilim adamlarının Erciyes'e bakışına ilişkin bilgi
verdi. Cıngı şunları söyledi: "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı bütün
hızıyla devam ediyor. 2013-14 sezonunda da çok ciddi yatırımlarımızla dağ sporcularımıza ve

halkımıza Erciyes daha güzel ve daha etkin bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.
Karımız yağdı, kayak faaliyetleri yavaş yavaş başladı. Özellikle yurtdışından gelen
misafirlerimiz Türkiye'de böyle bir yatırım olabileceğini akıllarına getirmemişler. Onlar
açısından da sürpriz oldu. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerini özellikle turizm
camiasındaki otoriterler de takdir ettiler. Ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4353.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kentsel Dönüşüm Masaya Yatırılıyor
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un (Kentsel Dönüşüm
Yasası) amacına ulaşması için daha önce Đstanbul, Ankara, Đzmir, Adana ve Antalya'da
yapılan zirvelerin altıncısı Kayseri'de yapılacak.Kadir Has...
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Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un (Kentsel Dönüşüm
Yasası) amacına ulaşması için daha önce Đstanbul, Ankara, Đzmir, Adana ve Antalya'da
yapılan zirvelerin altıncısı Kayseri'de yapılacak. Kadir Has Kongre Merkezi'nde 12 Aralık
Perşembe günü yapılacak 'Her Yönü Đle Kentsel Dönüşüm Zirvesi' hakkında bilgiler veren
Kayseri Đmar Đnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYĐM-DER) Başkanı Ali Aydın,
''KAYĐM-DER ile Yönetim Kurulu Üyesi olduğumuz Đnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu
'nun (ĐMKON) birlikte üstlendiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteklediği Her Yönü Đle
Kentsel Dönüşüm Zirvesi' Kayserimiz'deki Kadir Has Kongre Merkezi'nde 12 Aralık 2013
Perşembe günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 sayılı Kanun'un amacına ulaşması için Đstanbul, Ankara,
Đzmir, Adana ve Antalya'da yapılan zirvelerden sonra altıncısını şehrimizde yapacağız'' dedi.
Aydın, 'Kentsel Dönüşüm Yasası' olarak bilinen bu sürecin Kayseri'de de dünden bugüne,
bugünden yarına nasıl uygulanması gerektiği konusunda bu yasanın kapsadığı tüm tarafların
bir araya gelerek görüş, düşünce ve önerilerini ortaya koyarak şehirde bir ortak akıl
oluşmasını hedeflediklerini ifade ederek, ''KAYĐM-DER olarak hiçbir siyasi kaygı gütmeden,
mesleki olarak, müteahhitlerimizi, mimarlarımızı, inşaat, harita, makine, elektrik ve jeoloji
mühendislerimizi, kentsel dönüşümün uygulaması alanına giren bütün meslek odalarımızı,
ticaret odamızı, sanayi odamızı, üniversitelerimizin ilgili fakültelerindeki hocalarımızı, yapı
denetim firmalarımızı, siyasi partilerimizin il başkanlarını, milletvekillerini, belediye
başkanlarımızı ve imarla ilgili birim çalışanlarını, müteahhitlerimizin üye oldukları dernekleri,
mahalle muhtarlarımızı, yapı sahiplerini, bu konuya ilgi duyan, görüş ifade etmek isteyen tüm
hemşehrilerimizi bu zirveye katılmaya davet ediyoruz. Biz insanlarımıza inanıyor ve
güveniyoruz ki, 1200 kişilik salonu doldurarak Kayserimize yakışan bir bilgilendirme ve
görüş alışverişi olacak ve buradan tüm insanlarımız kazançlı çıkacaktır'' diye konuştu.
KAYĐM-DER Yönetim Kurulu olarak müteahhitlerin bu sürece yönelik sorumluluklarını
anlatıp, karşılaşacakları sorunlarını ve çözüm önerilerini alacaklarını vurgulayan Ali Aydın,

''Bizsiz olmaz, diyerek hem de bu şehrin imarında ve geleceğinin planlanmasında katkımız
olsun istiyoruz. Müteahhitlik, bizim için sadece bir kazanç kapısı değil, gelecek neslimize
karşı da sorumluluğumuzdur. Bu zirvenin şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını
diliyoruz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4354.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Su Sayaçlarını Koruma Zamanı Geldi
Havaların iyice soğuduğu son günlerde, KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce su sayacı ve
tesisatların soğuktan zarar görmemesi konusunda vatandaşların uyarıldığı belirtildi.Eksilere
düşen hava sıcaklığı, açıkta kalan su sayaçları ve tesisatın...
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Havaların iyice soğuduğu son günlerde, KASKĐ Genel Müdürlüğü’nce su sayacı ve
tesisatların soğuktan zarar görmemesi konusunda vatandaşların uyarıldığı belirtildi. Eksilere
düşen hava sıcaklığı, açıkta kalan su sayaçları ve tesisatın soğuktan etkilenerek hasar
görmesine ve sayaçların donarak kullanılmaz hale gelmesine neden olabiliyor. KASKĐ
yetkililerince, abonelerin böyle bir durumla karşı karşıya kalmaması için özellikle dışarıda
korumasız olan su borusu ve sayaçlarını talaş, cam yünü, elyaf, izocamla iyice kapatarak
soğuk ve donmaya karşı önlem almaları gerektiği belirtildi. Vatandaşların, su temini açısından
sıkıntısız bir kış geçirmeleri için, donan su sayaçlarına ateş ve sıcak su ile müdahale
etmemeleri gerekiyor. Çünkü böyle bir davranış su sayacının patlayarak bir daha kullanılmaz
hale gelmesine neden olabiliyor. Sayacı donan veya patlayan vatandaşların, önce sayaçtan su
akmasını önlemek için su vanalarını kapatmaları, sonra da mağduriyetlerinin kısa sürede
giderilmesi için Alo KASKĐ 185 hattını arayarak arıza kaydı bırakmaları yeterli oluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4355.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Đzinsiz Kazıya 4 Gözaltı
Kayseri’de izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen
bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı köyü yakınlarında devriye gezen jandarma
ekipleri tarafından, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen...
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Kayseri’de izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen
bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı köyü yakınlarında devriye gezen jandarma
ekipleri tarafından, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen M.A., O.V., M.A. ve N.E. isimli
şahısların yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Yakalanan zanlıların ifadelerinin
alınmasından sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4356.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Bünyan’da Trafik Kazası: 16 Yaralı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.Edinilen
bilgiye göre A.S.’nin kullandığı yolcu otobüsünün Bünyan-Kayseri karayolunun 3.
kilometresinde yolun buzlu olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması...
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Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Edinilen
bilgiye göre A.S.’nin kullandığı yolcu otobüsünün Bünyan-Kayseri karayolunun 3.
kilometresinde yolun buzlu olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda
yolun sağ tarafına devrildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada otobüs şoförü A.S. ile birlikte
yolcular, E.G., S.G., M.G., S.G., B.Ö., M.Ö., H.H.B., S.D., E.D., S.A., M.Y., M.Y., E.B.,
N.G.B., A.M. yaralandı. Yarılılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bünyan Devlet
Hastanesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza
ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4357.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç Mttb’nin Konuğu Oldu
Milli Türk Talebi Birliği Kayseri Şubesince her ay bir konuk bir konu isimli söyleşi
etkinliğinin Aralık Ayı Konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
örneklerle belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi, 2014 yılı...
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Milli Türk Talebi Birliği Kayseri Şubesince her ay bir konuk bir konu isimli söyleşi
etkinliğinin Aralık Ayı Konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
örneklerle belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi, 2014 yılı çalışma ve yatırım planını
anlattı.
Mili Türk Talebe Birliği Yönetim Kurulu Üyelerin Melikgazi Belediyesini ziyaret ederek
çalışmaları hakkında bilgi verdiğini ve Aralık ayı “bir konu, bir konuk” programına davet
ettiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “1916 yılından beri büyük ve ideal teşkilat
olmuş tecrübesini ve gücünü ortaya koyan sizleri kutluyorum. Milli ve Manevi değerlerine
bağlı, tarihin bilincinde, ilme ve projeye önem veren, kültürlü, ufuk sahibi gençlerle birlikte
olmaktan da son derece mutluyum. Đdealleri olan gençlerle sohbet etmek ve
değerlendirmelerde bulunmak son derece zevkli olur. Çünkü bilgili, okuyan, bilinçli ve ne
yaptığını bilen bireyler toplumu yönlendirenlerdir“ dedi.
Melikgazi Belediyesi olarak yapılan çalışmalarda başarı elde ediliyorsa bu yapılan
planlamanın gerçekçi ve rasyonel olduğunun bir ifadesidir, Başkan Memduh Büyükkılıç,
günü kurtarma ve popülist bir yatırım programı uygulansa idi, seçimlerde halk bunun hesabını
verirdi, bu açıdan halkın ve mahallelin sorun ve isteklerini iyi bilmek ve değerlendirmek
gerektiğini kaydetti.
Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmed Fatih Erkan, kitap okuma günleri
düzenlediklerini ve bu amaç ile kendilerine yer tahsis edilmesi talebinde bulundu. Başkan
Memduh Büyükkılıç, kitap okuma alışkanlığın kazandırılması için bu etkinliğin çok anlamlı
olduğunu ve belediyenin sosyal ve spor tesislerinde yer alan salonlardan istifade
edebileceklerini söyledi.
Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmed Fatih Erkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Bir konuk Programına konuk olan Melikgazi belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a
hem birliğe yaptıkları katkılarından, hem de konuk olarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür
plaketi verdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4358.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kto Başkanı Hiçyılmaz’dan ‘k’ Belgesi Uyarısı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ticari amaçla yurtiçi eşya
taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere verilen "K" Yetki belgeleri konusunda uyarılarda
bulundu.Hiçyılmaz, "K" Yetki Belgesi yenilemesini...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ticari amaçla yurtiçi eşya
taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere verilen "K" Yetki belgeleri konusunda uyarılarda
bulundu.

Hiçyılmaz, "K" Yetki Belgesi yenilemesini yaptıramayan veya iptal edilmiş olanlar için
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeler yapıldığını
hatırlattı.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan KTO Başkanı Hiçyılmaz, "Odamız bünyesinde
verilmekte olan K belgeleri ile ilgili olarak 2008 yılında başlayan süreçte 5 yıllık vize
süresinin sonuna yaklaşılmaktadır. 2014 yılı başında "K" Yetki Belgesi vizeleri sona erecek
olan üyelerimiz ve ilgililerin yeniden vize yaptırmaları konusunda hassasiyet göstermeleri
önemlidir" dedi.
Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yapılan düzenlemelere göre, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün
öncesinden başlayarak belge süresinin bitiminden 540 gün sonrasına kadar 5 yıl süreli ücretli
yenileme yapılmaktadır. 270 takvim günü içinde Odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut
K belgesi ücretinin yüzde 5 ‘i alınarak, 271 inci takvim günü ile 540’ıncı takvim günü
arasında Odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut K belgesi ücretinin yüzde 25 ‘i alınarak
yenileme yapılmaktadır. 540 günlük süre içerisinde belgesini yeniletmeyenlerin “K” Yetki
Belgesi iptal olacaktır. Belgelerini yenilemeyenlerin, yapılan denetimlerde idari para cezasına
maruz kalacaklarını da hatırlatmak istiyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4359.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Emniyet’ten Vatandaşlara ‘zehirlenmeyin’
Broşürü
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, kış aylarında sıkça rastlanan soba zehirlenmelerine
dikkat çekmek için bastırılan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.Develi Đlçe Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Büro görevlileri...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, kış aylarında sıkça rastlanan soba zehirlenmelerine
dikkat çekmek için bastırılan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.
Develi Đlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro görevlileri tarafından
meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat çekebilmek amacıyla broşürler
bastırıldı.
Bastırılan broşürler ilçede bulunan vatandaşlara ve esnaflara dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4360.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Mhp Büyükşehir Adayı Mustafa Özsoy’un Đlçe
Ziyaretleri Pınarbaşı Đle Devam Etti
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, ilçe
ziyaretlerine Đl Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte Pınarbaşı ilçesinde
devam etti. Đlçe esnafını ziyaret eden Özsoy, Pınarbaşı Sakinlerinden...
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Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, ilçe
ziyaretlerine Đl Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte Pınarbaşı ilçesinde
devam etti. Đlçe esnafını ziyaret eden Özsoy, Pınarbaşı Sakinlerinden yoğun ilgi gördü.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, yaklaşan
Mahalli Đdareler seçimleri öncesi Đlçe ziyaretlerini sıklaştırdı. Mustafa Özsoy’un ziyaret
durağı bu kez Pınarbaşı Đlçesi oldu. Partililer tarafından karışlanan Özsoy, ilk ziyaretini Parti
Đlçe Teşkilatına gerçekleştirdi.
Đlçe Teşkilatı ziyaretinde konuşma yapan Pınarbaşı Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda
2014 Mahalli Đdareler Seçimlerinde Aday olan Dursun Ataş, “ Pınarbaşı Ülkücüler yıkılmaz
kalelerinden birisidir, inşallah bu seçimlerde de bunu bir kez daha herkese göstereceğiz,
Kayseri’de de Belediye Başkanlığı adına bir değişime ihtiyaç var, bu değişimi de inşallah
Mustafa Özsoy sağlayacak” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı konuşma da Pınarbaşı’nın
Melikgazi Hazretlerinin ve Başbuğu Alparslan Türkeş’in doğduğu topraklar olması sebebiyle
kutsal olduğunu ayrıca Pınarbaşı da Kürt, Avşar, Çerkes ve Göçmenlerin kardeşlik içerisinde
yaşamlarını sürdürdüğü ve kardeşliğin yaşandığı ve yaşatıldığı tek ilçe olduğunu vurguladı.
Ortadoğu ve Balkanların en büyük alabalık çiftliğinin Pınarbaşı’nda olduğunu belirten
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, “ Pınarbaşı ilçesinin en önemli
özelliklerinden birisi de Pınarbaşı’nın atlarıdır, Belediye Başkanı olmam durumunda
Pınarbaşı Belediyesi ile birlikte Pınarbaşı ilçesine istihdam yaratmak ve Pınarbaşı Atlarını
tanıtmak için 10 Bin kişilik hipodrom yapacağım” dedi.
Mustafa Özsoy ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş yapılan konuşmaların ardından Đl
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Pınarbaşı Đlçe esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin
ardından Özsoy, Pınarbaşı Đlçe Pazarını da ziyaret ederek Pazarcı esnafı ile görüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4361.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

“BĐZE YARDIM ETMEZLERSE BURADA
ÖLECEĞĐZ”
Kayseri’de yaşayan Halil Đbrahim ve Huriye Gezer Çifti, 3 ayda bir aldıkları hastalık maaşının
yetmediğini, verilen zekat ve fitrelerle geçinmeye çalıştıklarını söyleyerek yardım
istedi.Kayseri’de yaşayan 66 yaşındaki Halil Đbrahim...
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Kayseri’de yaşayan Halil Đbrahim ve Huriye Gezer Çifti, 3 ayda bir aldıkları hastalık maaşının
yetmediğini, verilen zekat ve fitrelerle geçinmeye çalıştıklarını söyleyerek yardım istedi.
Kayseri’de yaşayan 66 yaşındaki Halil Đbrahim Gezer ve 60 yaşındaki Huriye Gezer çifti, 2
odalı evlerinde bakımsızlıktan öleceklerini söyledi. Karınlarını doyuramadıkları için çöpten
yiyecek topladığını dile getiren Halil Đbrahim Gezer, epilepsi hastası olduğunu ve ilaçları
almak için para bulamadığını söyledi. Đbrahim Gezer, “Epilepsi hastalığım var. Hiçbir gelirim
yok. Emekliliğim yok. Tutacak dalım yok. Çöplerden ekmek toplayıp yiyorum. Evim barkım
hiçbir şeyim yok. Bir karı kocayız. Hanımda şeker hastalığından dolayı yanımda yatıyor.
Geçimimizi onun bunun verdiği zekatlar ile idare ettirmeye çalışıyoruz. Epilepsi hapını devlet
veriyor. Diğer hapları da eczaneden veresiye alıyorum” ifadelerini kullandı.
“BĐZE YARDIM ETMEZLERSE BURADA ÖLECEĞĐZ”
Evde tek başına yaşadıklarının altını çizen Huriye Gezer de, “Eşim 3 aydan 3 aya bir hastalık
maaşı alıyor. Aldığı maaş elektriğimizi ve suyumuzu karşılamıyor. Komşularımız zekat veya
fitre verirse onla yaşıyoruz. Bayramda kuru bir et getirdiler onu pişirip yiyoruz. Mutfak
ihtiyaçlarımızı hayrına veriyorlardı. En oruçta vermişlerdi. Eşim hasta yatıyor. Đşimiz yok.
Aylık yok. Kirada oturuyorduk. Orada tanıdıklar fitre falan veriyorlardı ama burada kimse
yüzümüze bakmıyor. Belediye başkanlarımızdan yardım istiyoruz. Yoksa biz burada
öleceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4362.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

KAZA MOBESE KAMERALARINDA
Kayseri’de meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
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MOBESE kameralarının bulunduğu caddelerde meydana gelen trafik kazaları saniye saniye
görüntülenirken, Kocasinan Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık kuralına
uymayan bir otomobil, yeşil ışıkta geçiş yapan başka bir otomobile çarptı. Đki otomobil
çarpışmanın etkisiyle refüje çıktı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki trafik kazasında ise, seyir halindeki otomobil kırmızı ışıkta
bekleyen otomobile çarparak durabildi. Talas Anayurt’ta meydana gelen diğer kazada, hızını
alamayan otomobil önce refüje, ardından da karşı yola geçti. Kazada şans eseri yaralanan
olmadı.
Dut Kavşağı’nda meydana gelen başka bir kazada ise, virajı alamayan otomobil bir evin
bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4363.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kocasinan'dan Kerem'e Yılın Son Asfaltı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kemer Mahallesi’nde cadde ve sokakları asfalt
kaplayıp 2013 sezonunu kapattıklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi
olarak 2013 yılı içinde cadde ve sokakların yapımında 220 bin...

09 Aralık 2013 Pazartesi 16:00

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kemer Mahallesi’nde cadde ve sokakları asfalt
kaplayıp 2013 sezonunu kapattıklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi olarak 2013 yılı içinde cadde ve sokakların
yapımında 220 bin ton civarında asfalt kullanmayı hedeflediklerinin altını çizerek” Bu
sezonda 200 bin ton asfalt kullanarak ihtiyacı olan hiçbir yeri asfaltsız bırakmadık. Para
sıkıntımız olmadığı için asfalt hammaddesinin alımı, üretimi, taşıması ve kullanılmasında
hiçbir sıkıntı yaşamadık. Nereye ihtiyaç duyulduysa asfalt kapladık” dedi.

Ulaşımı; rahat, güvenilir ve pratik hale getirmenin belediyelerin en önemli görevleri arasında
yer aldığını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” Mahallelerimizin asfalt ihtiyacını giderdik.
Yağışın gecikmesi bize zaman kazandırdı. Son olarak Kemer Mahallesi’nde, 800 bin lira
harcamayla 2 km uzunluğunda, 7 metre genişliğinde cadde ve sokağı alt yapısını da yaparak
asfaltladık. Vatandaşın kullandığı ve ihtiyaç duyduğu bazı noktalarda çevre düzenlemesi
yaptık. Temiz güzel bir çalışma oldu. Vatandaşımız güle güle kullansın, Allah kaza-bela
vermesin” temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4364.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Talas'ta Her Mahalleye Mini Futbol Sahası
Talas Belediyesi tarafından ilçedeki her mahalleye çocuklar ve gençlerin enerjilerini
atabileceği mini futbol sahaları yapılıyor.Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, toplumun her
kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Geleceğimiz...
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Talas Belediyesi tarafından ilçedeki her mahalleye çocuklar ve gençlerin enerjilerini
atabileceği mini futbol sahaları yapılıyor.
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını
belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklar ve gençler için de spor yapabilecekleri ve futbol
oynayabilecekleri mini sahalar yapıyoruz" dedi. Geçen yıl 8 adet mini futbol sahası
yaptıklarını ifade eden Başkan Yıldırım, "Bu yıl ise 12 mini futbol sahası için ihaleye çıktık,
fakat ihtiyaç üzerine sayıyı 14’e çıkarak ilçemize toplamda 22 adet mini futbol sahası
kazandırdık. Bütün semtlerde bunu yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.
Başkan Yıldırım, sporla ilgili birçok kurs açtıklarını hatırlatarak, "Hayatın şöyle bir gerçeği
var; hepimiz çocukluğumuzdan itibaren futbol oynuyoruz. Çünkü bu bir toplumsal ihtiyaç.
Geçmişte basketbol sahaları bütün belediyelerimizin yaptığı çalışmaydı fakat, biz futbol
sahası talebinin daha fazla olduğunu gördük. Bu yüzden kullanılmayan basketbol sahalarını
da futbol sahalarına dönüştürüyoruz. Daha fonksiyonel olsun diye okullarımızın bahçelerine
mini futbol sahaları kurduk. Sahalarımız hafta içinde okullarımızda yaptığımız protokollerle
öğrenciler, hafta sonlarında ise mahalleli tarafından kullanılıyor." şeklinde konuştu.
Uygun parklara da mini futbol sahaları inşa ettiklerini kaydeden Başkan Yıldırım, "Buralara
değişen büyüklükte halı saha yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktada da yine bir futbol
sahası çalışması var. Zemini itibarıyla halı sahalarda kullanılanla aynı. Çocuklarımız şimdi
üstleri batmadan oynayabiliyor. Buralar açık hava mekanları olduğundan akşam vakitlerinde
de rahatça kullanılabilmekte. Đnanıyorum ki gençlerimizin üzerindeki enerjileri dağıtarak daha
rahat ve huzurlu bir toplumsal yaşamı planlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4365.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri'de Kar Yağışı Sürdü
Tüm yurdu etki altına alan kar yağışı Kayseri'de belirli aralıklarla sürdü.Belirli aralıklarla
süren kar yağışı Kayseri'de etkili oldu. Yolda yürüyen vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan...
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Tüm yurdu etki altına alan kar yağışı Kayseri'de belirli aralıklarla sürdü.
Belirli aralıklarla süren kar yağışı Kayseri'de etkili oldu. Yolda yürüyen vatandaşlar kara
hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışının
süreceği öğrenilirken yetkililer http://www.kayseri.mgm.gov.tr sitesinden yaptığı yazılı
açıklamada, "Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana
gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması
gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4366.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri’de 3 Milyon Fidan Hedefine Ulaşıldı
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de hedeflenen 3 milyon fidan dikimine ulaşıldığını bildirdi.Vali
Orhan Düzgün, twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına, “2013'te Kayseri'de 3
milyon fidan dikimi hedefine bugün diktiğimiz son...
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de hedeflenen 3 milyon fidan dikimine ulaşıldığını bildirdi.
Vali Orhan Düzgün, twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına, “2013'te Kayseri'de 3
milyon fidan dikimi hedefine bugün diktiğimiz son fidanlarla ulaşıldı” notu yazdı.
Vali Orhan Düzgün, fidan dikiminin ardından öğle yemeğinde 2’inci Hava Đkmal Bakım
Merkezi Komutanlığı’nda askerlerle buluştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4368.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Melikgazi'de 32 Derslikli Okul Hizmete
Açılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever
Ramazan Büyükkılıç tarafından ortak inşa edilen Đldem Bölgesi Fatih Mahallesindeki 32
derslikli okul inşaatının tamamlandığını bildirdi.Đldem Bölgesi...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever
Ramazan Büyükkılıç tarafından ortak inşa edilen Đldem Bölgesi Fatih Mahallesindeki 32
derslikli okul inşaatının tamamlandığını bildirdi. Đldem Bölgesi Fatih Mahallesinde yapımına
29 Kasım 2012 tarihinde başlanılan okul inşaatın tamamlandığını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, zemin artı iki katlı inşa edilen okulun 32 dersliği ve 3 laboratuvarı, iki müzik
sınıfı, kütüphanesi, öğretmen odası, kantin, tuvalet gibi her türlü donanımın bulunduğunu
belirtti. Melikgazi Belediyesinin eğitime ve öğretimciye verdiği önem ve değerin yapılan
çalışmalar ile tescillendiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları kaydetti: ''Bir memleketin kalkınması için eğitimli insana ihtiyaç vardır. Devletini
seven, çalışkan, dürüst, düşünen nesillerin yetişmesi için okulların önemi çok büyüktür.
Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak mutlaka eğitime ve eğitimciye yatırım yapmalıyız.
Bilgili, bilinçli ve donanımlı her vatandaş ülke kalkınmasının temel taşı olmaktadır. Belediye
olarak okullarda her türlü hizmeti ve yatırımı gerçekleştiriyoruz. Okulları hizmet verdiğimiz
gibi okul binaları yaparak milli eğitimin hizmetine sunuyoruz. Okul ihtiyacı olan bölgelerde
belediye olarak her türlü yatırıma hazırız. Đldem’de temeli atılan ve şu anda tamamlanmış
olup 32 derslikli okulumuz yarıyıl tatilinden itibaren hizmete sunulacaktır.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4369.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Namaza başlama töreni
Güzel gelenekleri sürdürmek ve bu güzel hasletleri bugün de aynı canlılığı ile yaşatmak
büyük önem taşıyor.
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Geçmişten gelen önemli geleneklerimizden birisi olan “Amin Alayı” adı verilen gelenek
çeşitli kurumlarımız eliyle yaşatılmaya çalışılıyor. Özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşan
bu tören toplumumuzdaki “Namaz” Bilincinin artırılması bakımından büyük önem taşıyor.
5 ve 6 yaşlarından itibaren çocukların genellikle mektebe başlama merasimi olarak
düzenlenen ayrıca Namaza Başlama törenleri olarak da bilinen uygulamalar Osmanlı
Đmparatorluğu döneminde özenle uygulanan bir gelenekti ve bu törenler “Amin Alayları”
olarak isimlendiriliyordu. Bu geleneğin uzun yıllar aradan sonra yeniden ihya edilmeye
başlanılması büyük bir sevinç kaynağı olsa gerek.
Gönül isterdi ki bu köşede nisbeten kısıtlı bir şekilde verebildiğimiz bu haberi sadece bu
köşede değil, bütün gazete ve televizyon haberlerine taşıyabilseydik. Aslında benim
düşüncem bu töreni Kayseri Gündem’in manşetine taşımaktı. Bunda da bir sıkıntı yoktu.
Sağolsun Ali kardeşim bu konuda en küçük bir tereddüt göstermezdi fakat maalesef bu
mümkün olamadı. Tabii bizden kaynaklanan bir durum değil bu, bazı prosedürleri aşmak
maalesef mümkün olmuyor. Bu kısa sitemi de buradan iletmesen rahat etmeyecektim.
Bilmiyorum hala bazı şeylerden niçin bu kadar çekince duyuyoruz.
Hayrettin Karaman Hocamın geçtiğimiz haftalarda Đstanbul’daki 100. Yılında Uluslar arası
Đmam Hatip Sempozyumunda söylediği sözler aklıma geliyor: “Bizler imam hatipteyken,
başlarımızda imam hatipli şapkalar ve okul kıyafetlerimizle her hafta bir camiye
topluca Cuma namazı kılmaya giderdik ve o caddelerden geçerken milletimizin bize
gururla nasıl baktığını görür ve bizler de mutluluktan büyük bir keyif duyardık” diyor
üstad Karaman.
Evet, inşallah sadece imam hatipli öğrencilerimizi değil tüm okullarımızdaki yaşları gelen
öğrencilerimizi büyük bir gururla “Namaza Başlama Törenlerine” götürüp bunu da gümbür
gümbür cümle aleme ilan edeceğimiz günler de gelecek.
Belki Başbakanımıza kalsa bu işler şimdi bile gümbür gümbür yapılabilir fakat maalesef ben
kendim de dahil Başbakan gibi bir yüreğe sahip olamıyoruz. Kendi nefsime söylüyorum sakın
kimse yanlış anlamasın, bu tamamen bir özeleştiridir. Bir imam hatipli başbakanın bir imam
hatipte “Amin Alayı” düzenlendiğini öğrendiğindeki sevincini sanırım tahmin edebiliyorum.
Ayrıca yine bu köşemde önceki yazılarımda hatırlatmıştım. Namaza karşı toplum olarak bu
ilgisizliğimizi de vurgulamak istiyorum. Yaptığımız modern mekanların bir tanesinde bile
namaz ve abdest alma mekanlarını düşünmüyoruz. Yine namazla ilgili bir anımı burada
hatırlatmadan geçemeyeceğim. (Sanırım hatırlatmıştım ama tekrar da fayda olduğunu
düşünüyorum) Ensar Vakfı’nın Şubeler Toplantısı için Erzurum’da bulunuyorduk.
Palandöken Kayak Tesisleri Bölgesi’ne geçtiğimiz yıl yapılan Üniversiad Oyunları için
yapılmış mükemmel bir tesis. Her şey düşünülmüş, dört dörtlük, acaba ne hiç akla
getirilmemiş olabilir. Evet bildiniz bir mescit yapmayı akıllarına getirmemişler. Tabii 300
kişinin biranda mescit ihtiyacı ortaya çıkınca da izbe bir köşeyi mescit olarak tahsis edin
gitsin. Đçişleri Komisyonu Başkanı ve Đstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık Bey buna isyan
ediyordu: “Ya başka bir zamanda yapılsa anlarım ama burayı biz yaptırdık. Bizim iktidarımız
yaptı. Nasıl böyle bir şey olabilir. Ne mescit, ne abdest alma mekanları hiçbiri düşünülmemiş
diye isyan ediyordu.”. Evet, çocuklarımızı namaza teşvik edeceğiz ama buna uygun
mekanları, pırıl pırıl mescitleri de hazırlamamış gerekiyor. 5 yıldızlı yemek kültürüne, 5
yıldızlı otellerin hangisinin daha iyi hizmet verdiğini, garsonların hizmetlerinin kalitesini yani
aklınıza ne gelirse araştırıyoruz. Rahatımız, damağımızın tadı, sporumuz için gösterdiğimiz
hassasiyeti namaz için göstermiyoruz maalesef. Đzbe, küçük, pis, çok kötü mekanlarda bile
namaz kılabiliyoruz veya kılmadığımız için önemsemiyoruz. Oysa mekan çok önemli. Bakın
Ahmet-Ayşe Đnci camisinin içinde yaptık bu namaza başlama törenini ve gerçekten insanın
içini açan bir mekan ve çocuklara çok güzel bir teşvik oldu sanırım. Kayseri’de daha önce
yapıldı mı bilmiyorum ama eğer yapılmadıysa bunun arkasının gelmesi gerektiğine
inanıyorum.

Neyse bu kısa girişin ardından konumuz olan okulumuzdaki Namaza Başlama Töreni yani
Osmanlıdaki adıyla “Amin Alayı” ile ilgili bilgi vermeye başlayabiliriz.
ĐMKB ANADOLU ĐMAM HATĐP LĐSESĐNDEN BĐR ĐLK “NAMAZA BAŞLAMA
TÖRENĐ”
ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesinde 6. Sınıf öğrencileri için düzenlenen “Namaza Başlama
Töreni” Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı karşısındaki Ahmet Ayşe Đnci camisinde yapıldı.
Program öğle namazının ardından başladı. Törene Okul Müdürü Mehmet Ayman,
öğretmenler, 6. sınıf öğrencileri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Yaklaşık 120 öğrencinin
hazır bulunduğu törende öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra, beyaz namaz takkesi ve
başörtüsü hediye edildi. Öğrencilere takkeleri ve başörtüleri tek tek giydirildi.
Öğrencileri namaza teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu programa katılan veliler ise
programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen öğretmenlere teşekkür ettiler.
Tören, ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinden Fatih
Fındıkçı’nın Kur’an ziyafeti ile başladı. Daha sonra Namazın önemi ve namaz ile ilgili önemli
hususların yer aldığı slayt gösterilerinin bulunduğu film gösterisi yer aldı. Yine öğrencilerin
oluşturduğu koronun okuduğu ilahiler izleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlendi.
Öğrencilerin imam hatiple ilgili duygu ve düşüncelerinin yer aldığı “Đmam Hatip’e
gelmeseydim” sorusuna verdikleri cevapların yer aldığı film gösterisi programda yer alan
diğer bölümlerdi. Programın son bölümünde 6-A, 6-B ve 6-C öğrencileri sırasıyla toplu olarak
40 gün boyunca namazlarını eksiksiz olarak kılacaklarına dair Peygamber Efendimize söz
vererek yemin ettiler.
Yemin töreninden önce ĐMKB Anadolu Đmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ayman,
öğrencilere ve velilere hitaben kısa bir konuşma yaptı. Ayman konuşmasında,
“Öğrencilerimiz hepimiz için çok değerlidir. Hepsine de büyük değer veriyoruz. Siz
velilerden de ilgi ve alaka bekliyoruz. Bizler okulda gerekli ilgi ve alakayı gösteriyoruz
ama çocukların hayatları okul dışında da devam ediyor. Lütfen evdeki öğretmenleri de
siz olun. Okuldaki öğretmenlerine destek olun. Okul dışındaki hayatlarını da bir imam
hatip nesline bir imam hatip öğrencisine yakışır bir şekilde geçmesine yardımcı olun.
Allah’ın izniyle güzel bir program oldu ve bundan sonra da inşaallah başka okullara
örnek olacak. Yavrularımızdan da şunu rica ediyorum burada verdikleri söze sadık
kalsınlar. Hz. Peygamberin vaadi inşaallah gerçekleşecek ve bu çocuklarımız 40 gün
namaza alışırlarsa umuyoruz ki ondan sonra da namazı bırakmayacaklar. Bu
programda hafızalarında güzel bir anı olarak kalacak. Ayrıca emeği geçen başta Zeliha
hanım olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Okul Müdürü Ayman son olarak öğrencilerin annelerine de seslenerek evde oldukları süre
içinde öğrencilerin namazlarını kılıp kılmadıklarını takip etmelerini isteyerek eğer çocukların
namazları konusunda ihmal davrandıklarını görürlerse öğretmenlerini uyarmalarının faydalı
olacağını ve bu 40 günün sonunda da ödül töreni ile yine bir araya geleceklerini belirtti.
Velilere geldikleri için teşekkür ederek ayrıca törene katılan öğrencilere kitap hediye
edileceğini de sözlerine ekledi.
Okul müdürünün konuşmasının ardından, salavatlar eşliğinde 6. sınıflar sırasıyla ayrı ayrı
yemin ederek namaza başlama törenini tamamladılar. En sonunda da öğrenciler, öğretmenler
ve veliler birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek böylesine güzel bir günü hafızalara kazımış
oldular.
Son olarak, yazının içinde de belirttiğim gibi benim arzum ve isteğim bu haberi manşete
taşımaktı ama olmadı olsun sağlık olsun. Ama bu faaliyetler devam edecek ve bundan sonra
bu haberleri gümbür gümbür gazete manşetlerimizden takip edeceğiz inşaallah. Artık
lüzumsuz işlerle uğraşan basından bıktık biraz da böyle gerçek hizmet anlayışı ile çalışan
basını özlüyoruz ve bekliyoruz. Vesselam…

OSMANLIDAKĐ “AMĐN ALAYI” VEYA DĐĞER ADIYLA “DUA ALAYI” NEDĐR?
Osmanlı'da çocuklar dört-beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula
başlarken düzenlenen merasime “bed'-i besmele veya âmin alayı” adı verilmiştir. Âmin
alayı, bazı kaynaklarda “dua alayı” şeklinde de zikredilir. Bu merasimin ilk defa ne zaman ve
nasıl başladığı, kesin bilinmemektedir. “Âmin alayı” genellikle kandillerde veya pazartesi,
perşembe
günleri
düzenlenmiştir.
Osmanlı'da hemen her cami ve mescidin yanına veya yakınına devlet tarafından yüksek
kubbeli tavanları olan mektepler inşâ edildiği gibi, iyi yâd edilme ve sevâp kazanmaya vesile
olması maksadıyla hayır severler tarafından da mektepler yaptırılmış ve bunların
hizmetlerinin devamı için de gelir kaynakları vakfedilmiştir. Ekseriyetle taştan yapıldıkları
için 'taş mektep' ismiyle de zikredilen bu mekteplerin daha ziyade 'mahalle mektebi' şeklinde
adlandırıldıkları görülmektedir. Resmî vesikalarda 'sıbyan mektepleri' olarak geçen bu
mektepler, seyrek de olsa 'mahallât mektebi' şeklinde de ifade edilmiştir. Bu mekteplerin esas
gayesi; Đslâm'ın âdab ve erkânını, Kur'ân okumayı, yazı yazmayı, namaz kılmayı ve ilmihâl
bilgilerini öğretmekti. Buralarda isteyene tecvid de öğretilirdi. Mektebe başlayan çocuklara
sırasıyla halk arasında 'supara' da denen Elifba cüzü, Amme cüzü, Tebareke ve diğer bazı
cüzler ile mevlid okutulurdu. Çocuğun Kur'ân okumaya başlaması ayrı bir sevinç vesilesi
olur; bu durum, “Mushaf'a çıkmak” şeklinde isimlendirilirdi. Bir çocuğun mektebe
başlaması, aile hattâ mahalle için mühim bir hâdise kabul edilirdi. Evde hazırlıklar yapılır,
çocuğa yeni elbiseler alınırdı. Yumuşak ve güzel bir minder doldurulur; imkânı olan aileler,
mor kadife üzerine sarı sırma kılâptan işlemeli, kâr-ı kadîm bir cüz kesesini, çocuğun sağ
omzundan sola doğru çapraz asmak için hazırlardı. Çocuk için bir Elifba cüzü temin edilirdi.
Bunların sarı soluk kâğıtlara basılmış olanları bulunduğu gibi, çocuğu okumaya özendirmek
için altın yaldızlı basılanları da olurdu. Bazı ailelerde Elifba cüzlerinin müzehheb el
yazmalarına da rastlanırdı ki, bunlar iyi muhafaza edilir ve nesilden nesile devredilirlerdi.
Merasimden önce hocaya haber verilir ve uygun bir gün tespit edilirdi. Bu günün kandil
günlerine ve daha ziyade pazartesi veya perşembeye rastlamasına itina edilirdi. Mektebin ilâhi
takımı haberdar edilir veya başka mekteplerin daha güzel sesli ilâhi takımları tutulurdu.
Çocuk yeni kıyafetiyle, zihin açıklığını ve hayatının yeni safhasında muvaffak olmasını
sağlamak hususunda himmetlerini istemek için ailesi tarafından Đstanbul'da ekseriya Eyüp
Sultan'a götürülürdü. Merasim günü çocuklar, temiz kıyafetleriyle mektebe toplanırlar;
önlerinde hocaları, kalfa ve bevvabları olduğu hâlde, ilâhi takımını takip eder ve işaret edilen
yerlerde 'âmin' diye bağırarak çocuğun evine gelirlerdi. Okula önceden başlamış ve ilâhiler
öğrenmiş, sesleri güzel çocuklar en öne alınırdı. Onlar yüksek sesle ve koro hâlinde ilahiler
okuyarak, arkadakiler de beyit aralarında yüksek sesle 'âmin' diye bağırarak neşe içinde yola
koyulurlardı.
Hazırlayan: Vedat Önal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4370.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013
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Kayseri’de siyaset o kadar hızlı ilerliyor ki adeta insanın başı dönüyor. Dün can ciğer kuzu
sarması olanlar bu gün düşman kardeşleri oynayabiliyor. Bu durumu, siyasetin insan fıtratını
nasıl etkilediğinin bir tezahürü olarak değerlendiriyorum...
Đnsanlar, hayatları boyunca çalışıp bir şeyler kazanmak için uğraşıyor. Sonrasında kendi için
kazandıkları yetiyor ve birazda milletim ve ülkem için çalışmalıyım diye düşünüyor. Bunun
yolunun da siyasetten geçtiğini bilenler kendi dünya görüşlerine yakın bir partiyle başlıyor
koşturmaya. Bu koşturmanın başında Allah rızası varken sonuna doğru makam ve mevki hırsı
bürüyor insanın gözünü. Dost bildiği insanlar, siyasi hırs uğruna başlıyorlar kuyusunu
kazmaya. Sadece kuyu kazsalar yine iyi olmadık iftira kampanyaları da çabası. Siyaset sadece
halka hizmet aracı olmaktan çıkalı çok oldu bizim ülkemizde. Artık, siyasetle menfaat aynı
şey gibi algılanıyor. Bunun doğru olmadığını göstermeye çalışanlar olsa da çoğunluk böyle
düşünüyor olmalı ki halkta aynı görüşe sahip. Yani sokağa çıkıp sorsanız hep aynı şeyi
duyarsınız ( Bu siyasetçiler sadece kendini düşünüyor ) Đnşallah siyasetin bu hali düzelir ve
insanlar gerçekten ülkesi ve milletinin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne tekrar koymaya
başlarlar.Neyse.
Bu kadar siyasetle ilgili yazıdan sonra kendi konumuza gelelim.
Yerel seçimlere az bir süre kala Kayseri’de özellikle AK Parti’nin ilçe adayları ile ilgili
belirsizlik sürüyor. Bu hafta içinde netleşmesi ve açıklanması beklenen ilçe başkan adayları
konusunda AK Parti Đl teşkilatının ağzını adeta bıçak açmıyor.
Öyle ki Đl Başkanı Ömer Dengiz’in genel merkeze istifasını çok önceden Melikgazi Đlçesi için
verdiği ve bunun gizli tutulduğu söyleyenler bile var.
Yani söz dönüp dolaşıp yine Melikgazi’ye geliyor.
Melikgazi’de Başkan Memduh Büyükkılıç üzerinden yapılan siyaset bu hafta doruk noktasına
ulaşacak gibi. Geçen hafta yoğun bir kulis çalışması içene giren Memduh Başkan karşıtları,
AK Parti Genel Merkezinin yollarını aşındırdı adeta.
Benim hala anlamadığım ya da anlamak istemediğim nokta şu: Başarılı bir insanı yerinden
etmenin mantığı nedir? Tamamen siyasi hırs uğruna işleyen bir mekanizmaya çomak
sokmakla kimin eline ne geçer? Ancak şunu da belirtmek isterim ki; Melikgazi Đlçesindeki
yapılan hesapların hepsi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve akabinde ki Genel Seçimlerle alakalı.
2015 hesabı yapanlar, şimdiden bunun alt yapısını hazırlama gayretinde.
AK Parti yönetimine yakın gazeteci büyüklerimizin yazdığı gibi “ Bir ilçe için kader
haftası” yani herkes bir beklenti içinde. Bu kadar laf- söz oluyor AK Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz’in adı şanı yazılıp çiziliyor ama olayın muhatabı olan Ömer Dengiz’den bir açıklama
dahi yapılmıyor. Böyle olunca herkes diyor ki (“ Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz”
demek ki Ömer Dengiz’de Melikgazi’yi istiyor)
Tamam. Siyaset bu bazı makamlar istenebilir.
Đnsanın nefsine hoş gelebilir.

Ömer Dengiz’i birileri ön plana sürerek esasında üzüm yemek değil de bağcıyı dövme mantığı
güdebilir. Ama yıllardır beraber çalıştığınız insanları rencide edercesine hareket ederseniz o
zaman siyaset başka boyutlar kazanır. Siyaset halk için değil, kendi çıkarları için yapılan bir
hale bürünür. Melikgazi ile ilgili bu kadar yazıdan sonra kısaca diğer ilçelere geçersek. Talas
zaten bildiğiniz gibi aday adayı bolluğunun yaşandığı ve son gün Orta Anadolu Kalkınma
Ajansındaki Genel Sekreterlik görevinden istifa ederek Talas’a aday adayı olan Mustafa
Palancıoğlu sürprizi ile hesapların değiştiği bir ilçe.
Palancıoğlu’nun istifası mevcut aday adaylarını bir telaşa soktu. Haksız da değiller. Son anda
sürpriz aday adaylığı herkesin aklına “ Birilerinden söz aldı” yorumlarının yapılmasına nede
oldu. Talas’ta en etkili aday adayları ise Rifat Yıldırım, Mustafa Demir, Tahir Yılmaz ve
Mustafa Palancıoğlu olarak gözüküyor.
Kocasinan için fazla bir yazıya gerek yok bence Bekir Başkan kendisine yapılan ısrarlara
dayanamayıp bir dönem daha devam edecek diye düşünüyorum.
Diğer ilçelerden Hacılar’da Ahmet Herdem’in aday olmayacağına kesin gözüyle bakılırken,
eski belediye Başkanlarından Ekrem Baktır’ın adı sıkça geçmeye başladı. Büyük bir ihtimalle
de Ekrem Baktır aday gösterilecek.
Pınarbaşı ilçesinde de yapılan temayül ve anketlere göre, eski Đl Genel Meclis üyelerinden
Cemil Görücü’nün önde olduğunu söyleyebilirim. Ancak eski Đlçe Başkanı Ahmet
Çalışkan’ın da yabana atmaz isek Görücü ve Çalışkan arasında bir yarış olduğu ortada.
Tomarza ilçesinde 7 aday adayı var ve bu aday adayları arasında mevcut Belediye Başkanı
Fahrettin Işık ile Mehmet Bal ismi ön plana çıkan kişiler.
Yahyalı ilçesinde ise Kocasinan Belediye Başkan yardımcılığından istifa edip aday adayı olan
Esat Öztürk’ün en güçlü aday olduğu gelen haberler arasında. Hatta Öztürk’ün adaylığına
kesin gözüyle bile bakılıyor.
Yeşilhisar ilçesinde Abdulkadir Akdeniz ile Mustafa Tepe arasında kıyasıya bir yarıştan
bahsedilebilir. Bu iki isimden birisi gösterilecektir diye düşünüyorum.
AK Parti’nin en çok sıkıntı çekeceği ilçelerden birisi ise Sarız olarak gözüküyor. Bura da ise
en güçlü adaylar olarak Hasan Aktürk, Ömer Akpınar ve Kürşat Erkek isimleri
gözüküyor.
Develi Đlçesinde mevcut Başkan Recep Özkan’a ilçe halkından büyük destek var ve yeniden
aday gösterilmesi için parti teşkilatlarına yoğun baskı olduğu gelen haberler arasında.
Özkan’ın adaylığı da kesin gibi.
Bünyan’da 8 aday adayı yarışırken, bunların içinde en güçlü aday olarak Şinasi Gülcüoğlu
gözüküyor.
Akkışla’da ise 9 aday adayı arasında Mehmet Bozkurt ile Ömer Temizer isimleri
gündemde.
4 aday adayı olan Felahiye’de ise Đhsan Burakçin ön planda.
Đncesu’da mevcut Başkan Zekeriya Karayol’un aday gösterilmeyeceğini söyleyenler
oldukça fazla olsa da yeniden aday olan Karayol ile birlikte Hulisi Çavdar ve Ekrem
Karakoyun isimleri arasında bir tercih yapılacağı kesin.
Özvatan’da ise aday adaylarından Adnan Ünal ve Nasip Aksoy arasında yarış geçecek gibi.
Sarıoğlan ilçesi de biraz karışık ilçelerden birisi. Çiftlik ve Palas gibi beldelere sahip ilçede en
güçlü aday Çiftlik Belediye Başkanlığı yapmış olan Ali Taştan.
Ak Parti’de aday adaylarının son durumu benim bakış açıma göre böyle. Tabi ki değişik
fikirleri olanlar ve yorumlar yapanlar vardır. Bakalım bu hafta neler olacak göreceğiz.
Vesselam..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4371.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri Erciyesspor - Eskişehirspor Maçının
Ardından
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Kayseri Erciyesspor sahasında Eskişehirspor’a 2-0
mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Maçın
ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri...
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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Kayseri Erciyesspor sahasında Eskişehirspor’a 2-0
mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Erciyesspor Teknik
Direktörü Fuat Çapa, "Aslında ilk 10 dakikadan sonrasını değerlendirmek lazım. Bu gün galip
gelmek için çok iyi hazırlanmış bir Erciyesspor vardı. Hakemin vermiş olduğu kırmızı kart
tamamen planlarımızı bozdu. Buna rağmen ilk devre rakibe nazaran daha net pozisyonlara
girdik. Maalesef pozisyonları değerlendiremedik” dedi.
Maçın genelinde çok fazla pozisyon vermediklerini söyleyen Çapa, “Geriye düştükten sonra
bazı riskler almak zorunda kaldık. 80 dakikadan fazla 10 kişi oynadık ve iyi oynadık. Bu güne
kadar yaşadığımız şanssızlıklar, verilen ve verilmeyen kararlara bakıldığı zaman bir şehrin
canını acıtıyor ve çok üzücü gerçekten. Bakıldığı zaman hakem çok yeni olduğunu tahmin
etmiyorum. Ama Hürriyet’i herkes çok iyi biliyor” diye konuştu.
Kayseri Erciyessporlu oyuncu Cem Can, “Pozisyon hatalarından dolayı maçı kaybettik”
derken, Üstün ise, “golü yedikten sonra beraberlik için bastırdık. Ancak hatalarımızdan dolayı
ikinci golü yedik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.
ESKĐŞEHĐRSPOR CEPHESĐ
Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maç öncesi oyuncuları uyardığını ifade
ederek, “Bu gün oyuncularla konuştuk. Đki yol olduğunu söyledik ‘Çıkın siz nerede olmak
istiyorsanız ona göre oynayın’ dedik. Rakibin 10 kişi kalması, daha fazla sorumluluk alması
avantajımızı ortadan kaldırdı. Sonuçta ilk devre kapanan rakibimizi açamadık. Yaptığımız
oyuncu değişikliklerinin de etkisi ve sabır ile golü bulduk. Bir dakika gelecek ve Erciyesspor
açık verecekti. Biz de bunu kullanacaktık. Sonuçta son bölümde atılan gol ile maç 2-0 bitti.
Đyi bir galibiyet oldu bizim için” diye konuştu.
Eskişehirsporlu oyuncu Özgür ise, maç sonu yaptığı açıklamada, “Rakibi tebrik etmek
istiyorum. 10 kişi ile mücadele daha rahat olacak diye düşünüyorduk. Đyi mücadele ettiler. Ne
olursa olsun kazanmak istiyorduk ve bunu başardık” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4372.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Otomobiller Kaydı, 19 Kişi Yaralandı
Kayseri’de kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 19
kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Develi, Tomarza ve Talas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı
buzlanma nedeniyle 7 ayrı trafik kazası meydana...
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Kayseri’de kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 19
kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Develi, Tomarza ve Talas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı
buzlanma nedeniyle 7 ayrı trafik kazası meydana geldiği öğrenildi. Trafik kazalarında 19
kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4373.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

5 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına
alındı.Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı köyünde meydana gelen olayda
kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından R.K.,...
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Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına
alındı. Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı köyünde meydana gelen olayda
kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından R.K., N.K., Ü.K., Z.K. ve Z.K.’nın
zehirlendiği öğrenildi.Zehirlenen 5 kişinin ilk olarak Yahyalı Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldığını bildiren yetkililer, durumu kötü olan R.K.’nın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydetti.Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4374.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Hayvanat Bahçesindeki
Şaşırtıyor

'muhteşem

Dörtlü'

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde
bugünlerde muhteşem dörtlü konuşuluyor. Đki köpek, bir aslan yavrusu ve bir maymun
arasında görenleri hayrete düşüren bir arkadaşlık yaşanıyor.Hayvanat...
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Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde
bugünlerde muhteşem dörtlü konuşuluyor. Đki köpek, bir aslan yavrusu ve bir maymun
arasında görenleri hayrete düşüren bir arkadaşlık yaşanıyor.
Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 4,5 aylık dişi aslan yavrusu Hilal, Vervet türü (Örümcek
maymun) bir maymun olan 1,5 yaşındaki Ares, çok hasta bir şekilde hayvanat bahçesinin
tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirilip hayata döndürülen 5 aylık sokak köpeği Herkül
ve sokakta yaralı halde bulunan 5 yaşındaki Duman'ın dostluğu görenleri şaşırtıyor. Duman,
en büyükleri olarak 'Muhteşem Dörtlü' arasında sorun yaşanmamasını sağlıyor; hayvanların
birbirleriyle iletişimine yardımcı oluyor ve olay çıkma ihtimalinde araya giriyor.
Bu dörtlü Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Harikalar Diyarı içindeki
Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor. Birbirlerinden nadiren ayrılan dört hayvan arasında inanılmaz
bir arkadaşlık yaşanıyor.
'Muhteşem Dörtlü' en çok sütü seviyor. Aynı kaptan birlikte yemek yiyorlar ve birbirlerine
asla müdahale etmiyorlar. Bu grubun en yaramazı Ares. Çok hareketli olan ve oyunu çok
seven Ares'in zaman zaman Hilal'i kızdırdığı ve Hilal'in de aslan yavrusu olduğunu kükreyişi
ile gösterdiği anlar oluyor ama bu durumlarda Duman ve Herkül araya girerek işi tatlıya
bağlıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4375.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kesob'dan 'satış Belgesi' Uyarısı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, 'Tütün
Mamulleri ve Alkollü Đçkilerin Satışına ve Sunumuna Đlişkin Usul ve Esaslar yönetmeliğine
göre esnafların tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyet...
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Mustafa Alan, 'Tütün
Mamulleri ve Alkollü Đçkilerin Satışına ve Sunumuna Đlişkin Usul ve Esaslar yönetmeliğine

göre esnafların tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyet konuları için ayrı ayrı düzenlenecek
satış belgelerini teslim almalarının zorunlu olduğunu bildirdi.
Başkan Alan, "Bilindiği üzere; 07/01/2011 tarih ve 27808 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkilerin Satışına ve Sunumuna
Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin (c) bendi gereği perakende
satıcıların alkollü içki ve tütün mamulünü işletmelerinde birlikte satmaları halinde, faaliyet
konuları satış belgesi üzerinde ayrı ayrı belirtilmekte idi" ifadesinde bulunarak konu hakkında
esnaflara şu uyarılarda bulundu:
"Ancak, 03/12/2013 tarih ve 28840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkilerin Satışına ve Sunumuna Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile adı geçen yönetmeliğin 8’inci
maddesi “Perakende satıcıların faaliyet konusu; tütün mamulü ve alkollü içki olarak seçilen
faaliyet konularının her ikisini ya da birini kapsayabilir. Ancak her bir faaliyet konusu için
ayrı satış belgesi düzenlenir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Yine aynı Yönetmeliğe geçici bir madde eklenerek, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin
birlikte satışını yapan ve adlarına 01/01/2014 tarihinden önce tütün mamulü ve alkollü içki
perakende satış belgesi veya tütün mamulü ve alkollü içki toptan satış belgesi düzenlenmiş
olan satıcıların, 30/6/2014 tarihine kadar belgelerini yetkili mercie teslim etmeleri ve tütün
mamulü ve alkollü içki satış faaliyet konuları için ayrı ayrı düzenlenecek satış belgelerini
teslim almalarının zorunlu olduğu, bu zorunluluğa uymayan satıcıların satış belgeleri için
2015 yılı süre uzatım işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği belirtilmektedir.
Esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmamaları için belgelerini belirtilen tarihten önce yetkili
mercie teslim ederek, tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyet konuları için ayrı ayrı
düzenlenecek satış belgelerini almaları kendi menfaatlerine olacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4376.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Vali Orhan Düzgün:
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısı
yapıldı.Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda yapılan bilgilendirme
toplantısına, Vali Orhan Düzgün, Kayseri Ticaret Odası Başkanı...
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısı
yapıldı.
Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda yapılan bilgilendirme
toplantısına, Vali Orhan Düzgün, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ORAN
Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşma
yapan Vali Orhan Düzgün, "Artık hangi ülkeye giderseniz gidin pek çok ülkede üretilen ürünü
diğer ülkelerde görebiliyorsunuz. Hoşumuza giden, gururumuzu okşayan şu ki, artık dünyanın

değişik ülkelerinde de bazı Türk markalarının olduğunu övünerek görüyoruz. Tabi bunun
sayısının giderek artması lazım. Artması içinde bizim sahip olduğumuz ürünlerin ve
ürettiğimiz ürünlerin farkındalığının oluşturulması, belki yeni modeller üreterek piyasaya
girmemiz gerekiyor. Bunun en güzel ve doğru yolu da farklı ürünler ortaya çıkarmak, gerekse
bugüne kadar aklımıza hiç gelmeyen bazı ürünleri üretmek suretiyle o piyasalara girmemiz
gerekiyor. Đşte Kalkınma Ajanslarının en önemli fonksiyonlarından birisi de bu ajanslarda
çalışan arkadaşlarımızın tamamına yakını en iyi üniversitelerde mezun olmuşlar ve hepsinin
birden fazla yabancı dili var. Mali destek programları ile ilgili bu arkadaşlarımız, iş yapmak
isteyen yeni firmalara da destek sağlayacak" dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz ise, "Kayseri'de bulunan KOBĐ'lere yönelik olarak yayınlanan 'Rekabetçi Üretim
Mali Destek Programı ' ile şehirde bulunan rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren stratejik
sektörlere yönelik ürünlerin imalatını yapan KOBĐ'lerin mali olarak desteklenmesi
hedeflenmektedir. Kayseri ili için yapılan rekabet gücü analizi çalışmaları sonucunda, metal
ürünleri imalatı, mobilya imalatı ve elektrikli teçhizat imalatı sektörleri rekabetçi sektörler
olarak belirlenmiştir. Ayrıca gıda ürünleri, içecek ürünleri ile makine ve teçhizat sektörleri de
rekabet gücü yüksek sektörler olarak tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra 2014 - 2023
döneminde Kayseri ili için tespit edilen stratejik sektörler, enerji sektörü, sağlık sektörü, gıda
sektörü ve savunma sektörüdür. Dolayısıyla bu sektörlerin geliştirilmesi ve 2014 - 2023
döneminde desteklenmesi hedef olarak belirlenmiştir" şeklinde konuştu. Kayseri'de ihracat
potansiyeli düşük olan işletmelerin potansiyelini arttırmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydeden
Hiçyılmaz, "Bu nedenle ihracatın arttırılmasına yönelik ürün çeşitlendirilmesi ve ithal edilen
ürünlerin bölge içinde üretilmesini amaçlayan yatırımların desteklenmesini 2014 yılı mali
destek programının diğer bir öncelik alanıdır. Bu program uygulamasıyla Türkiye
ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığın azaltılmasına yönelik de adımlar atılmış
olacaktır" diye konuştu. ORAN Genel Sekreter Vekili Fatih Gavgacı da, " Đstikrarlı büyüme,
rekabetçi üretim ve sosyal ve kentsel altyapı başlıkları altında ilan edilen programlar
kapsamında başarılı bulunan projelere toplam 26,5 milyon TL kaynak aktarılması planlanıyor.
TR72 Bölgesi Kayseri ilinde rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren veya stratejik alanlara
yönelik ürünlerin imalatını yapan, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin program
önceliklerine uygun olarak desteklenerek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve
çevresel öncelikler çerçevesinde, bunların ulusal ve küresel ölçekte rekabetçilerin artırılması,
daha yüksek katma değerli mal ve hizmet değer zincierlerine geçişin sağlanması yoluyla
bölgesel gelişmeye katkı sağlanması amacıyla açıklanan ve toplam 10 milyon TL kaynağın
hibe olarak kullandırılacağı rekabetçi üretim mali destek programına KOBĐ'ler proje
başvurusunda bulunabilecekler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4377.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri’de Kapalı Köy Yolu Yok
Sabah saatlerinde etkisini hissettiren kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunun bulunmadığı
öğrenildi.Đl Özel Đdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde şehir
merkezinde ve kırsalda etkisini iyice hissettiren kar yağışı...
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Sabah saatlerinde etkisini hissettiren kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunun bulunmadığı

öğrenildi. Đl Özel Đdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde şehir
merkezinde ve kırsalda etkisini iyice hissettiren kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunun
bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, 16 ilçede bulunan ekiplerin kar temizleme çalışmalarını
sürdürdüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4378.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

91 Yaşındaki Kadını Evden Attılar
Kayseri’de yanında kaldığı oğlu ve gelini tarafından evden atıldığını söyleyen 91 yaşındaki
yaşlı kadın, “Onları paraya doyuramadım” dedi.Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı
Sahabiye Mahallesi’nde bir kadının çocukları...
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Kayseri’de yanında kaldığı oğlu ve gelini tarafından evden atıldığını söyleyen 91 yaşındaki
yaşlı kadın, “Onları paraya doyuramadım” dedi. Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı
Sahabiye Mahallesi’nde bir kadının çocukları tarafından sokağa atıldığı ihbarını alan polis
ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 91 yaşındaki Ü.Đ.’yi komşularının yanında buldu. Polis aracı
ile Reşat Vural Polis Merkezi’ne getirilen 91 yaşındaki Ü.Đ., yapılan işlemlerin ardından
huzurevine yerleştirildi. Emekli maaşı olduğunu ve gelini ile geçinemediğini söyleyen Ü.Đ.,
“Onları paraya doyuramadım” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4379.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Dünya Đnsan
Hakları Günü Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “10 Aralık Dünya Đnsan
Hakları Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Hiçyılmaz, Đnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabulünün...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “10 Aralık Dünya Đnsan
Hakları Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Hiçyılmaz, Đnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nca kabulünün 65. yıldönümü olan bugünün, yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin

sonucunda, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden
uluslararası bir belgenin ilan edildiği gün olduğunu belirtti.
Hiçyılmaz, bu gelişmenin insanlık tarihinin önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizerek,
insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin her ülkenin kabul etmesi ve
uygulaması gereken evrensel değerler olduğu gerçeğinin ülkemizde de tam anlamıyla
özümsendiğini kaydetti.
Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:
"Đnsan haklarının korunup geliştirilmesi, kamu güvenliğini tehdit eden bir unsur değil, bilakis
bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarını sağlaması yönüyle kamu düzeninin, huzurun ve
esenliğin teminatıdır. Tüm kurum, kuruluş, bireyler ve özellikle medya tarafından insanların
insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir
fırsat olarak görülmesi gereklidir. Đnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle
korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması dileğiyle, Kayserililerin ve insanlığın 10
Aralık Dünya Đnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4380.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Chp’nin 9 Belediye Başkan Adayı Açıklandı
CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, 9 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.CHP Kayseri Đl
Başkanı Mustafa Ayan, teşkilat olarak Kayseri’de büyük özveri ile çalıştıklarını belirterek,
2014 yerel seçimlerinde iddialı olduklarını dile...
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CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, 9 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
CHP Kayseri Đl Başkanı Mustafa Ayan, teşkilat olarak Kayseri’de büyük özveri ile
çalıştıklarını belirterek, 2014 yerel seçimlerinde iddialı olduklarını dile getirdi.
CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, Develi’de Burak Đstanbullu, Tomarza’da Mehmet Erdoğan,
Yahyalı’da Mehmet Acarbaş, Yeşilhisar’da Mehmet Harmancı, Felahiye’de Đsmet Kısır,
Sarız’da Faruk Eroğlu, Bünyan’da Đbrahim Marzıoğlu, Pınarbaşı’da Salim Doğan,
Sarıoğlan’da ise Mehmet Bayraklı ile seçimlere gireceklerini açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4381.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri Güne Karla Uyandı
Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.Kayseri’de
sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, sürücülerde yoğun
kar altında zor anlar yaşadı. Kent meydanında...

10 Aralık 2013 Salı 09:28

Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken,
sürücülerde yoğun kar altında zor anlar yaşadı. Kent meydanında sabah saatlerinde etkisi
artıran kar yağışından, bazı vatandaşlar kendini korunmaya çalışırken, bazıları vatandaşlar da
yoğun kara aldırış etmeden yürüdü.
Belediye ekiplerinin de karla mücadelesinin başladığı görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4382.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

DESTAN DESTAN ĐÇĐNDE
Kayseri'de milli mücadele yıllarında Kayseri Jandarma Komutanlığı görevini yürüten halk
arasında Tekelioğlu Sinan olarak bilinen ve gerçek adı Ali Ratip olan komutan, Atatürk'ün
emri ile Çukurova'ya Batı Kilikya Cephesi Komutanlığı'na atanır. Đşgal altında olan
Çukurova'ya ise o yıllarlarda Fransızlar hakimdir. Adana'nın işgal sonlarına doğru merkez
vilayet görevini yürütecek ilçe olan Pozantı'da ise Fransızların Almanlar ile yapılan savaş
sonucu büyük zafer kazanan ve zaferi kazanan taburu ile Çukurova'ya gönderilen; Fransa'da
"Verdün Kahramanı" olarak bilinen işgal komutanı Binbaşı Mesnil(Mösnil) bulunuyordu.
Đşgali başarıya ulaştıramayan Fransız komutanı Karboğazı denilen mevkide 40 kişilik bir
Kuvayi Milliye çetesine esir düşüyor. Daha sonra da Pozantı'dan ise Kayseri'ye sürgün ve
esaret hayatı başlıyor. Ülkesinde kahraman olarak anılan Fransız Komutanı Mesnil'in, 40
kişilik bir Türk çetesine esir düşmesinin verdiği elem ile ince hastalığa yakalanıp genç yaşta
vefat ediyor.
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FRAGMAN ĐÇĐN
TIKLAYIN:http://www.youtube.com/watch?v=w5pQRHAbyKc&feature=youtu.be

Kayseri'de milli mücadele yıllarında Kayseri Jandarma Komutanlığı görevini yürüten halk
arasında Tekelioğlu Sinan olarak bilinen ve gerçek adı Ali Ratip olan komutan, Atatürk'ün
emri ile Çukurova'ya Batı Kilikya Cephesi Komutanlığı'na atanır. Đşgal altında olan
Çukurova'ya ise o yıllarlarda Fransızlar hakimdir. Adana'nın işgal sonlarına doğru merkez
vilayet görevini yürütecek ilçe olan Pozantı'da ise Fransızların Almanlar ile yapılan savaş
sonucu büyük zafer kazanan ve zaferi kazanan taburu ile Çukurova'ya gönderilen; Fransa'da
"Verdün Kahramanı" olarak bilinen işgal komutanı Binbaşı Mesnil(Mösnil) bulunuyordu.
Đşgali başarıya ulaştıramayan Fransız komutanı Karboğazı denilen mevkide 40 kişilik bir
Kuvayi Milliye çetesine esir düşüyor. Daha sonra da Pozantı'dan ise Kayseri'ye sürgün ve
esaret hayatı başlıyor. Ülkesinde kahraman olarak anılan Fransız Komutanı Mesnil'in, 40
kişilik bir Türk çetesine esir düşmesinin verdiği elem ile ince hastalığa yakalanıp genç yaşta
vefat ediyor.
"Kurtuluş Destanı" adlı bu belgesel gazetemiz çalışanlarından Mahmut Hop' imzası taşıyor
ve bu eser birçok yönden ilk olma özelliği taşıyor. 25 Mayıs 1920 günü Fransız işgalinden
kurtulan, merkezinde Pozantı'nın olduğu o günden bu yana filme alınan ilk çalışma.
Belgeselde Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf
Halaçoğlu, ERÜ Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Gafar Mehdiyev, Kayserili
şair Fazıl Ahmet Bahadır ve Pozantı'da milli mücadelede yer alan komutan ve Kuvayi Milli
çetesinde işgale karşı mücadele edenlerin torunu ve oğulları ile gerçekleştirilen belgesel
Çukurova ve Pozantı'nın geçmişine ışık tutuyor.
Filmin Yapımcı ve Yönetmenliğini Mahmut Hop yaparken danışmanlığını Uz. Dr. Mustafa
Güneş üstleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4384.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri'de Kar Yağdı, 57 Kişi Hastanelik Oldu
Kayseri’de geceden beri devam eden kar yağışı ve buzlanma sonrasında kayarak düşen ve
yaralanan 57 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.Kayseri’de gece saatlerinden itibaren süren
kar yağışı şehirde hayatı olumsuz yönde etkiledi....
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Kayseri’de geceden beri devam eden kar yağışı ve buzlanma sonrasında kayarak düşen ve
yaralanan 57 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Kayseri’de gece saatlerinden itibaren süren kar yağışı şehirde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma sonrasında, yolda kayarak düşen 57 kişinin Kayseri

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel
hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise rüzgar, buzlanma ve don olaylarına karşı
vatandaşları uyardı. Yetkililer, kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar etkili olmasının ve
gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4385.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Öğrencilerin Bıçaklı Kavgasında 2 Kişi
Yaralandı
Kayseri’de kız meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 2 öğrenci bıçakla
yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde kız
meselesi yüzünden kavga ettiği öne sürülen iki öğrenci...
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Kayseri’de kız meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde kız meselesi
yüzünden kavga ettiği öne sürülen iki öğrenci grubundan Ö.A.K. (19) ve E.D. (16) bıçakla
yaralandı. Kavgaya karışan öğrenciler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ö.A.K.’nın
iki bıçak darbesi aldığı ve karaciğerinde yırtılma olduğu öğrenildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4386.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kocasinan Kar Ve Buz Temizledi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden
kar yağışı nedeniyle yaklaşık 150 km cadde ve sokakta kar temizliği yapıp buza karşı
tuzladıklarını söyledi.10 greyder, 11 kepçe, 35 kamyon ile...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden
kar yağışı nedeniyle yaklaşık 150 km cadde ve sokakta kar temizliği yapıp buza karşı
tuzladıklarını söyledi. 10 greyder, 11 kepçe, 35 kamyon ile 320 personelden oluşan 4 karla
mücadele ekibinin sabah erken saatlerden itibaren kesintisiz çalıştığını vurgulayan Başkan
Bekir Yıldız, “Kar yağışıyla birlikte 4 ekibimizle kritik noktalara, alt ve üst geçitle köprülere
de anında müdahale ettik. Kocasinan Bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolumuz yok” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, "Sabahın ilk saatlerinde yoğunlaşan kar yağışıyla Erkilet üstündeki
bölgelerle yükseltili ulaşım noktalarına hemen müdahale ettik. Bu bölgelerde kar kalınlığı 25
santimetreye kadar ulaştı. Yaklaşık 150 km cadde ve sokağı kardan temizleyip, buzlama
yaparak ulaşıma uygun hale getirdik. Yollarımız açık ve temiz. Hava tahminlerini takip
ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız. Bizim tedbirlerimize rağmen sürücülerimiz çok
dikkatli ve tedbirli olmalı” şeklindeki uyarısıyla açıklamasını bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4387.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Müftü Ve Đmamlara Đnsan Hakları Konferansı
10 Aralık Dünya Đnsan Hakları günü dolayısıyla Kayseri Đl Müftüsü tarafından “ Đslam’da
Đnsan Hakları” konulu konferans düzenlendi.Melikgazi Đlçe Müftülüğü’nde düzenlenen “
Đslam’da Đnsan Hakları” konulu konferansa...
10 Aralık 2013 Salı 13:27
10 Aralık Dünya Đnsan Hakları günü dolayısıyla Kayseri Đl Müftüsü tarafından “ Đslam’da
Đnsan Hakları” konulu konferans düzenlendi. Melikgazi Đlçe Müftülüğü’nde düzenlenen “
Đslam’da Đnsan Hakları” konulu konferansa Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil ve Erciyes
Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Harun Işık katıldı. Saygı
duruşunda bulunulması ve Đstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Kur’an-ı Kerim okundu.
Açılış konuşmasını yapan Kayseri Đl müftüsü Ali Maraşlıgil “Đslam toplumlarında güzellikler
ne kadar kadim ne kadar eski olursa olsun batılılar bir tane cümle bir oluşum oldu mu onu ön
plana çıkarıyorlar. 1948 - 2013 65 sene olmuş 30 maddelik bir insan hakları bildirgesi
yayımladılar. Gerilere gidiyoruz 622 bin 391 sene önce 53 maddelik Medine sözleşmesi yani
neden insanoğlu bunun sözünü etmiyor biri 30 madde diğeri 53 madde. Bakıyoruz Medine
sözleşmesi yani Đslam’ın Đlk anayasası dediğimiz şey orada ne varsa Đnsan Hakları
Bildirgesinde aynı şeyler var. Bir iki fark siyasi ,demokrasi cümle katmış alın kıyaslayın.
Dolayısıyla biz kendimizde olan şeylere bakmamız gerekiyor” dedi. Konferansa konuşan
Yard. Doç. Dr. Harun Işık “Batı bireylerin çalışmasıyla 1950’li yıllara gelir iken Đslam
dininde insan hakkını Allah’tan almaktadır. O yüzden Đslam’da insan hakları kazanılmamıştır.
Allahın eşref-i mahlukat olarak yaratmış olduğu insana verdiği haklardır. Bu hakların
korunması ve sahip çıkılması gerekir. Allahın birliğini kabul ediyoruz. Allahın varlığını kabul
ediyoruz maalesef esbaba tabiata daha çok tevessül ediyoruz. Biz bugün allahsız
Müslümanlarız çok net ifade ediyorum. Niçin Allahsız Müslümanlarız ailesi iştir kişinin lafa
bakılmaz. La ilahe illallah bugün bizim hayatımızın neresinde. Biz bunu hayatımıza
yansıtamadığımız için peygamber efendimiz veda hutbesinde bize bir misyon bırakıp
gitmiştir. Bu misyon tebliğ misyonudur” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4388.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

10 Aralık Đnsan Hakları Gününde, Kayseri
Bedensel Engelliler Derneğine Ziyaret
10 Aralık Đnsan Hakları Günü olması nedeniyle, Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu ile Đl Đnsan
Hakları Kurulu üyeleri, Kayseri Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti.Bedensel Engelliler
Derneği ziyaretinde konuşan Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu,...
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10 Aralık Đnsan Hakları Günü olması nedeniyle, Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu ile Đl Đnsan
Hakları Kurulu üyeleri, Kayseri Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti.Bedensel Engelliler
Derneği ziyaretinde konuşan Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, "10 Aralık Đnsan Hakları Günü
olarak, Đl Đnsan Hakları Kurulumuz ile birlikte insan hakları olarak erişilebilirlik konusuna
vurgu yapmak amacıyla Bedensel Engelliler Derneğini kurul üyelerimizle birlikte ziyaret
ettik. Engellilerin 2014 yılında Kayseri’de daha yüksek oranda erişilebilirlik seviyesine
gelmesi noktasında öncelikle kamu birimlerinin öncülük yapması, sadece kamunun değil
bütün STK’ların ve insanların engelliler konusunda hassasiyetlerinin arttırılmasını buradan
vurguluyoruz. Engelliler üzerinde modern bir yaşam tarzı olan erişilebilirliğin sağlanmadığı
bir yerde insan haklarından söz edilemeyeceğini ifade ediyoruz" diye konuştu. Kayseri
Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Fatma Oytun, "Bugün 10 Aralık Đnsan Hakları Günü
olması nedeniyle bizim alanımızda engellilikte bir haktır. Bu konuda derneğimiz 2014 yılında
biraz daha refah hale gelecektir. Bu konu ile ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4389.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Felahiye’ye 9 Derslikli Okul
Kayseri’nin Felahiye ilçesinde yapılacak olan 9 derslikli okul için merhum hayırsever bir iş
adamı adına 700 bin TL bağış yapıldı.Kayseri’nin Felahiye ilçesinde, Đl Özel Đdaresi
tarafından yapılacak olan 9 derslik bir okul için, merhum...
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Kayseri’nin Felahiye ilçesinde yapılacak olan 9 derslikli okul için merhum hayırsever bir iş
adamı adına 700 bin TL bağış yapıldı.
Kayseri’nin Felahiye ilçesinde, Đl Özel Đdaresi tarafından yapılacak olan 9 derslik bir okul
için, merhum işadamı Faik Kesici ve eşi Münüş Kesici adına, 700 bin TL bağışta bulunuldu.
Valilikte düzenlenen protokol sözleşmesinde konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Kayseri’nin hayırseverlikte cömert bir il olduğunu söyledi. Düzgün, “Kayseri’de yine
Kayseri’nin klasikleşmiş törenlerinden birini yapıyoruz. Her hafta, her ay neredeyse bir
ailemiz hayırseverlik konusunda cömertliğini göstererek eğitim, sağlık gibi konularda bize
çok büyük destek veriyorlar. Felahiye ilçemizde hayırseverlerimiz bir okula ciddi bir katkıda
bulunacaktır. Ben kendilerine bu destekleri için teşekkür ediyorum. Đnşallah onların
yaptıracakları okulda da onların ailelerinin isimleri yaşayacak. Orada yetişen her genç
büyüdükçe, vatana faydalı bir genç oldukça onların hayır defteri de kapanmadan güzel bir
şekilde onların ismini yaşatacaklar” ifadelerini kullandı.
Törende bir konuşma yapan merhum işadamı Faik Kesici’nin kardeşi Hacı Ali Kesici de, Vali
Düzgün’e Kayseri’ye yaptığı hizmetler için teşekkür etti.
Törenin sonunda, protokol sözleşmesi imzalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4390.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

“ÖĞRENCĐLERĐMĐZĐN ĐNSAN HAKLARI
ĐLE ĐLGĐLĐ DUYARLILIĞINI ARTIRMAK
ĐSTĐYORUZ”
10 Aralık Dünya Đnsan Hakları Günü dolayısıyla Kayseri Đnsan Hakları Kurulu tarafından
düzenlenen Resim ve Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin ödül töreninde
konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “2013 yılından...
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10 Aralık Dünya Đnsan Hakları Günü dolayısıyla Kayseri Đnsan Hakları Kurulu tarafından
düzenlenen Resim ve Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin ödül töreninde
konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “2013 yılından Đl Đnsan Hakları Kurulu’na 30
müracaat yapıldı” dedi.
Valilik binasında düzenlenen törende konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Đl Đnsan Hakları
Kurulu’nda 22 kişinin görev yaptığını söyledi. Düzgün, “Đl Đnsan Hakları ve Đlçe Đnsan Hakları
Kurulları, valilik ve kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ve içerisinde siyasi parti
teşkilatlarımızın temsilcilerinden, meslek odası temsilcilerimizden, sivil toplum
kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşan yaklaşık 22 kişiden oluşan bir ekibiz. Ayda bir
toplanarak kurula yapılan müracaatları değerlendiriyorlar ve onlarla ilgili kararları veriyorlar.
2013 yılı içerisinde Kayseri Đl Đnsan Hakları Kurulu’na 30 müracaat yapıldı ve bunlardan

26’sı sonuçlandı. Değişik konular ile ilgili, sağlıkla ilgili taleplerden, engellilerin haklarının
takip edilmesine yönelik konulara kadar birçok konuda talepler elimize geliyor ve onları
değerlendiriyoruz” dedi.
“ÖĞRENCĐLERĐMĐZĐN ĐNSAN HAKLARI ĐLE ĐLGĐLĐ DUYARLILIĞINI ARTIRMAK
ĐSTĐYORUZ”
Öte yandan, Kayseri Đnsan Hakları Kurulu tarafından 10 Aralık Dünya Đnsan Hakları Günü
dolayısıyla düzenlenen Resim ve Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere
ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşma yapan Vali Düzgün, “Bugün 10 Aralık Dünya Đnsan
Hakları Günü. Bizde bugünün vesilesi ile öğrencilerimizin insan hakları ile ilgili bilgi ve
duyarlılığını artırmak amacıyla kompozisyon ve resim yarışması açmıştık. Bugün burada
yarışmada dereceye giren öğrencilerimize, ayrıca katılım gösteren bütün öğrencilerimize
teşekkür ediyoruz. Dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz” diye konuştu.
Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4391.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Develi Belediye Başkan Adayı Mankal, Develi
Halkı Đle Buluşmaya Devam Ediyor
Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkan
Adayları bölgelerinde seçmenleri ile buluşmaya devam ediyor. Develi Belediye Başkan adayı
Mehmet Mankal, Đlçe merkezi ve köy ziyaretlerinde esnafların ve...
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Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkan
Adayları bölgelerinde seçmenleri ile buluşmaya devam ediyor. Develi Belediye Başkan adayı
Mehmet Mankal, Đlçe merkezi ve köy ziyaretlerinde esnafların ve köy sakinlerinin sıkıntılarını
dinleyerek, sıkıntıların çözümünün 30 Mart Seçimleri olduğunu belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisinin halka açıklanan ilk Belediye Başkan Adayı olan Develi Belediye
Başkan Adayı Mehmet Mankal, adaylığının açıklanmasının ardından Đlçe Başkanı Mustafa
Beşparmak ve Đlçe Yönetimi ile birlikte Develi sokaklarını karış karşı adımlayarak Đlçe
Sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Bölgedeki sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, köyleri, hane hane ziyaret eden Mankal,
Milliyetçi Hareket Partisinin yerel seçim politikasını ve projelerini halka yaptığı ev ziyaretleri
ve kahvehane toplantıları ile aktırıyor.
Develi halkından büyük teveccüh gören Mankal” Çıktığım bu yol, hayırlı bir yol, Develi’ye
hazırladığım birçok proje ile Develi’yi bölgenin en modern ilçesi yapacağım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4393.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Büyükşehir'den Yol Güvenliği
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım Planlaması ve Yol Güvenliği Semineri
düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi ile Sürdürülebilir Ulaşım Derneği (EMBARQ) arasında
yapılan protokol kapsamında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım Planlaması ve Yol Güvenliği Semineri düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi ile Sürdürülebilir Ulaşım Derneği (EMBARQ) arasında yapılan
protokol kapsamında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kent içi ulaşımın
planlanması, kaza verilerinin incelenmesi ve analizinde görevli kurumlar ile ulaşımla ilgili
diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Seminerin açılışını yapan Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi
Elcüman, EMBARQ Türkiye'nin uluslararası bir ofis olduğunu ve gönüllülük esasına dayalı
yerel yönetimlerle çalışmalar yaptığını belirtti. Elcüman, EMBARQ ile bisiklet yollarının
güvenliği, yollardaki kör noktalar ve yol güvenliği çalışması yaptıklarını kaydetti.
EMBARQ Türkiye Proje Koordinatörü Cem Mekik de yaptığı konuşmada öncelikle
dernekleri hakkında bilgi verdi. Güvenli ve çevre dostu ulaştırma etkinliklerine ağırlık
verdiklerini ifade eden Mekik, çeşitli etüt ve çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların
sonuçlarını da bir rapor halinde çalışma yaptıkları yerel yönetime verdiklerini söyledi. Mekik,
Kayseri'de yapacakları çalışmayı 2014 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi düşündüklerini
kaydetti.
Yol Güvenliği Denetçisi Carsten Wass ise her yıl dünyadaki kazalarda 1.2 milyon kişinin
hayatını kaybettiğini belirterek Türkiye ile ilgili çarpıcı veriler aktardı. Wass, "Sadece
Türkiye'de 2012 yılında 1.3 milyon kaza meydana gelmiş ve 3 bin 750 kişi hayatını
kaybetmiş. Ayrıca 250 binden fazla insan da yaralanmış. Bu rakamlar, her iki saatte bir
kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. Türkiye'de her hafta ortalama 74 kişi hayatını
kaybediyor. Bunu şöyle de anlatabiliriz; her hafta bir uçak kazası olduğunu düşünün ve
uçaktaki yolcuların tamamının öldüğünü. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye'deki
sorun giderek artıyor" diye konuştu. Carsten Wass, trafik kazalarını önlemek için ulusal
vizyonlar ve stretejiler takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4394.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Melikşah'ta Türk Ve Kore Hukukunda Yargı
Sempozyumu Düzenlendi
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “Türk ve Kore Hukukunda Yargı” konulu
uluslararası sempozyum düzenlendi.Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans
Salonu’nda düzenlenen sempozyuma, Melikşah Üniversitesi Rektörü...

10 Aralık 2013 Salı 15:59

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “Türk ve Kore Hukukunda Yargı” konulu
uluslararası sempozyum düzenlendi.
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma,
Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, Erciyes Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Murat Şen, Hankuk Üniversity of Foreign Stıdies Hukuk Okulu ve Araştırma Enstitüsü
Başkanı Prof. Dr. Jeawan Moon, Hankuk Üniversity of Foreign Stıdies Hukuk Okulu Hukuk
Müşaviri Av. Burak Karakurt, öğretim üyeleri, avukatlar, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.
Đki oturumda gerçekleştirilen sempozyumun birinci oturumunda Melikşah Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen: “Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Dönemde Türk
Hukukunun Yapısı” konulu tebliğini sundu. Prof. Dr. Şen, ülkemizin hukuk gelişimini
Đslamiyet öncesi, Đslamiyet sonrası ve cumhuriyet sonrası dönemlere ilişkin olarak ayrıntılı bir
şekilde sundu. Aynı oturumda Hankuk Üniversity of Foreign Stıdies Hukuk Okulu ve
Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Jeawan Moon “Kore Yargı Sistemi ve Hukuk Eğitimi”
konulu tebliğini, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet
Başözen: “Türk Hukuk Sistemi ve Yargı Teşkilatı” konulu tebliğini, Hankuk Üniversity of
Foreign Stıdies Hukuk Okulu Hukuk Müşaviri Av. Burak Karakurt: “Kore Hukukunun Batı
Hukukunu Kabul Süreci” konulu tebliğini sundu.
Sempozyumun ikinci oturumunda Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hayrettin Eren: “Türk Đdari Yargı Yapılanmasında Đstinaf Sistemi” konulu tebliğini
sundu, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Gül: “AĐHM
Kararlarında Nefret Suçları Bağlamında Đfade Özgürlüğü” konulu tebliğini, Melikşah
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev: “Türk Hukukunda
Ticari Davalar” konulu tebliğini sundu.
Sempozyumun soru cevap bölümünde Türk ve Kore hukukunda benzer ve farklı yönler
tartışılarak ele alındı. Sempozyum Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Dursun
Mat tarafından verilen sertifika ve plaket takdim töreniyle nihayete erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4395.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Alperen Ocakları ihtiyaç sahibi öğrenciler
yararına kermes düzenledi
Kayseri Alperen Ocakları bugün Erciyes Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi'nde ihtiyaç
sahibi öğrenciler yararına kermes düzenledi. Kayseri Alperen Ocakları’na bağlı öğrenciler
tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenlenen, Erciyes Üniversitesi Fen- Edebiyat
Fakültesi’nde 08.00’da başlayan kermes 17.00’da sona erdi. Türk-Đslam Medeniyeti kulübü
ile Sosyal Yardımlaşma kulübü öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği kermes amacına uygun
bir şekilde yapıldı. Yapılan bu çalışma birçok ihtiyaç sahibi öğrencinin yüzünü güldürdü.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4396.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri Umke, Avusturya’ya Gidiyor
Kayseri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Avrupa Birliği (AB) destekli proje
kapsamında eğitim almak için Avusturya’ya gidecek.AB tarafından desteklenen, Kayseri
Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Avrupa Ülkelerinde Kayak ve...
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Kayseri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Avrupa Birliği (AB) destekli proje
kapsamında eğitim almak için Avusturya’ya gidecek.
AB tarafından desteklenen, Kayseri Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Avrupa
Ülkelerinde Kayak ve Dağcılık Sporunda Meydana Gelen Kazalarda Arama, Kurtarma ve Đlk
Yardım Tekniklerinin Yerinde Görülmesi ve Değerlendirilmesi’ projesi kapsamında hizmet
veren Kayseri UMKE, Erciyes Dağı’nda arama ve kurtarma tekniklerini geliştirmek üzere
Avusturya’ya gidecek. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Đl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet
Öksüzkaya, sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen projeler hakkında bilgiler verdi.
Öksüzkaya, “Biz son 2 yıldır Sağlık Bakanlığımızın 663 sayılı kanunu ile yeniden yapılanma
sürecinde ilimizde 3 farklı birimle hizmet vermeye devam ediyoruz. Đl Sağlık Müdürlüğümüz

bünyesinde oluşturduğumuz proje yönetim biriminde projeler yapmaya başladık ve 2 yıldır
yaptığımız projeler ile ülkemizde ses getiren bir müdürlük olduğumuzu düşünüyoruz”
ifadelerini kullandı.
Hayata geçirilen proje hakkında da bilgiler veren Ahmet Öksüzkaya, “Kayseri Sağlık
Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Avrupa
standartlarında eğitim alması, çevre illere eğitim vermesi, örnek uygulamalar yapması ve
ortaklarımız ile birlikte Erciyes Dağı’nın yüksek güvenlikli bir spor merkezi olmasına katkı
sağlamaktır” dedi.
Proje kapsamında UMKE, 20 kişilik bir ekiple 25 Aralık’ta Avusturya’ya gidecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4397.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

“Đslam medeniyetinin getirdiği huzuru, batı
medeniyeti getiremedi”
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Đnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı
açıklamada, “Đslam medeniyetinin getirdiği huzuru, batı medeniyeti getiremedi” dedi.Şube
binasında basın açıklaması düzenleyen Eğitim Bir-Sen...
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Đnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı
açıklamada, “Đslam medeniyetinin getirdiği huzuru, batı medeniyeti getiremedi” dedi.
Şube binasında basın açıklaması düzenleyen Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın
Kalkan, batı ülkelerinde insan haklarının ve insan emniyetinin ayaklar altına alındığını
söyledi. Kalkan, “Đnsanları rengine, ırkına, maddi varlığına göre tasnife tabi tutmayan,
insanlar arasına ayrımcılık tohumları ekmeyen Đslam medeniyetinin getirdiği huzur ve
kardeşlik ortamını batı medeniyeti getirememiştir. Batı medeniyeti insanlığın tamamı bir
yana, batı toplumunu da topyekün mutluluğa taşıyamamıştır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin batılılaşma süreci ile birlikte temel insan hakları bağlamında saldırıya aldığını
söyleyen Kalkan, şöyle konuştu:
“Batılılaşma süreciyle birlikte yaklaşık 200 yıldır inananlar ikinci sınıf vatandaş muamelesi
görmüş, negatif ayrımcılığa tabii tutulmuştur. Bu hususta en büyük zulüm ise, inancı gereği
başını örten kadınlara uygulanmıştır. Başörtülü kadınlar diğer temel haklarından yoksun
bırakılmış, öğrenim görme ve çalışma hakları ellerinden alınmıştır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4398.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Gezer Ailesi'ne Büyükşehir'den Yardım Eli
Mimarsinan bölgesinde yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan Huriye-Đbrahim Gezer çiftine
Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Gazete ve televizyonlarda çıkan haber üzerine
harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı,...
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Mimarsinan bölgesinde yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan Huriye-Đbrahim Gezer çiftine
Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Gazete ve televizyonlarda çıkan haber üzerine
harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftin talep ettiği
yardım malzemelerini teslim ederek yüzlerini güldürdü.Huriye-Đbrahim Gezer çiftinin yardım
çağrısı gazete ve televizyonlar tarafından dile getirilmişti. Bu çağrının gazetelerde yer aldığı
gün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ekipleri ailenin ikamet ettiği Mimarsinan
TOKĐ bölgesine giderek ihtiyaçlarını tespit etti. Belediyeden günlük gıda ve ekmek yardımı
aldıkları belirlenen Gezer çiftinin talebi üzerine kıyafet, ayakkabı, gıda ve bir adet buzdolabı
yardımında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yardım malzemelerinin tamamını
Gezer çiftine teslim ederek yüzlerini güldürdü.Đbrahim ve Huriye Gezer, yapılan yardımdan
dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti. Yapılan ziyarette
aileye Huzurevi'nde de bakılabileceği ifade edildi; ancak Gezer ailesi Huzurevi'nde kalmak
istemediklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4400.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Vali Orhan Düzgün 'Yarın okullar açık'
Kayseri Valisi Orhan Düzgün resmi twitter hesabından yarın okulların açık olduğunu duyurdu
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada 386 köyün
379'unun yolunun açık olduğunu, kurumlara ait araçların yolları açmaya devam ettiğini ve
yarın okullar açık olduğunu duyurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4401.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

PES ARTIK! BĐZ YARDIM DEDĐK ONLAR
CEZA VERDĐ
Doğuştan engelli oldukları için okula gidemeyen Tuğba ve Tuğçe kardeşlerin sesini duyan
olmadı. Okumak istiyoruz diyen kızlara Kocasinan Kaymakamlığı Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün cevabı ceza tebligatı göndermek oldu.

11 Aralık 2013 Çarşamba 11:17

Doğuştan engelli oldukları için okula gidemeyen Tuğba ve Tuğçe kardeşlerin daha önce
serzenişlerini dile getirmiş, yardım çağrılarını yetkililere gazetemiz aracılığıyla duyurmuştuk.
Doğuştan engelli ikiz kızlarını daha önce sırtında okula taşıyan, ancak kızların büyümeleri ile
birlikte bir yıldır okula götüremeyen anne Hülya Đbiş ve kızları Tuğba Đle Tuğçe’nin seslerini
yetkililer duymazdan geldiler. Kocasinan Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü yardım
etmek bir kenara, anneye kızlarını okula göndermediği gerekçesi ile idari para cezası tebligatı
yolladılar. Aile gösterilen tutum karşısında ne yapacağına şaşırmış durumda. Para cezası
ödenmediği takdirde hapis cezası ile karşı karşıya olduğunu belirten Anne Hülya Đbiş,
‘Sesimizi birileri duysun artık’ dedi.
‘Vali amca annemizi almasınlar bizden’
Valimiz sesimizi duysun artık diyen küçük Tuğçe, ‘Biz sadece okumak istiyoruz Ama bizim
sesimizi duyan yok. Anneme bizi okula götüremiyor diye ceza verip hapishaneye
atacaklarmış. Vali amca annemizi almasınlar bizden. Annemizi alırlar ise biz ne yaparız bize
bakan olmaz. Biz sadece okuyabilmek ve okula gidebilmek istiyoruz’ dedi.
‘Allahtan revamı kendileri karar versinler’
Biran önce birilerinin kendilerine yardım etmesini beklediklerini dile getiren Hülya Đbiş,’
Daha önce söyledim yine söylüyorum benim maddi bir beklentim yok kimseden. Tek isteğim
kızlarımı okutup bir meslek sahibi yapabilmek. Ancak büyüdüler artık sırtımda taşıyamaz
oldum. Bunca yıl usanmadan taşıdım sırtımda keşke gücüm yetse de yine taşısam buna
rağmen birde kızlarını okula göndermiyorsun diye ceza yollandı. Kime ne diyeceğimi
bilmiyorum artık gelsinler, görsünler, sorup soruştursunlar halimizi… Gönderilen ceza
Allahtan revamı kendileri karar versinler’ diye konuştu.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4402.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

11.12.13’te Nikah Kıydırdılar
Kayseri’de 11.12.2013 tarihinde nikah kıydırmak isteyen çiftler, bugün nikah salonlarını
doldurdu.11.12.2013 yılı ardışık sayıların tekrarlanan son yılı olan bugünde, nikah salonları
evlenmek isteyen çiftlerle dolup taştı. Melikgazi...
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Kayseri’de 11.12.2013 tarihinde nikah kıydırmak isteyen çiftler, bugün nikah salonlarını
doldurdu.
11.12.2013 yılı ardışık sayıların tekrarlanan son yılı olan bugünde, nikah salonları evlenmek
isteyen çiftlerle dolup taştı. Melikgazi Belediyesi'nde toplam 32 çift, nikah tarihlerinin hiç
unutulmaması için seçtikleri 11.12.2013 gününde, bir yastıkta kocamaya, "Evet" dedi.
Bu özel günde nikah kıyan gençlere bir sürpriz de Melikgazi Belediyesi Belediye Başkanı
yaptı. Nikahları Belediye Başkanı tarafından kıyılan Rukiye Hari ile Osman Demirel çifti,
“Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu mutlu günümüzde nikahımızı kendisinin kıymasından
dolayı mutlu olduk. Bu günü özel olarak aldık, geçen sene yaşanan 12.12.2012 tarihine
heveslenmiştim ama olmamıştı kısmet bugüneymiş” dedi.
Nikah kıydıran Asiye Yeşilbaş ve Celal Yeşilbaş çifti ise, “Bu günü özellikle seçtik. Bu mutlu
günümüzün unutulmaması için iyi bir fırsattı. Eşimi çok seviyorum ve herkese katkılarından
dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4403.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri’de 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
Kayseri’de kar yağışı nedeniyle 386 köy yolundan 50’sinin yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve
yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Đl Özel Đdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre
kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı’da...
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Kayseri’de kar yağışı nedeniyle 386 köy yolundan 50’sinin yolunun ulaşıma kapalı olduğu ve
yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Đl Özel Đdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı’da 19,
Sarız’da 2, Bünyan’da 5, Sarıoğlan’da 13, Develi’de 2, Kocasinan’da 3 ve Akkışla’da 6
olmak üzere toplam 50 adet köy yolu ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.
Yetkililer, 1 kar makinesi, 12 greyder, 4 dozer, 8 kar bıçaklı kamyon, 1 treyler, 8 yardımcı
araç olmak üzere 10 ekip ile birlikte yol açma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4404.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Soğuk Hava Hayvanat Bahçesindeki Hayvanları
Da Etkiledi
Kayseri'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan sıcak
iklime alışkın hayvanlar kapalı barakalara alındı.Kayseri'de kar yağışı ve soğuk havanın
kendini iyice hissettirmesi ile birlikte sıcak iklime alışkın...
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Kayseri'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan sıcak
iklime alışkın hayvanlar kapalı barakalara alındı.
Kayseri'de kar yağışı ve soğuk havanın kendini iyice hissettirmesi ile birlikte sıcak iklime
alışkın olan zürafa ve kuş türleri sıcak barakalara alınırken, soğuk havalara biraz daha
dayanıklı olan alageyik, kurt, deve, ördek, kaplan, puma gibi hayvanlar barakaların dışında
tutuluyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Ali Üstünel, "Kayseri Büyükşehir
Belediyemize ait olan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçemizde malumunuz 175 türde
2 bin 300 civarında hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Bu gerçekten Türkiye’deki diğer
hayvanat bahçelerinin kapasiteleri göz önüne alındığında ciddi bir rakam. Tabii biz de
doğrusu personelimizle birlikte kışın gelmesini büyük bir merak ve heyecanla bekliyorduk
çünkü konuk ettiğimiz hayvanlarla ilk kışımızı geçirmiş olacağız. Çok şükür Büyükşehir
Belediyemizin bize sağladığı imkanlarla hayvanların kışı iyi standartlarda geçirmesine
yönelik tüm barınak ve fiziki tedbirleri almış durumdayız. Hayvanlarımız kış şartlarına
rağmen gayet mutlular. Barınaklarımız; iç dizaynları ve ısıtma sistemleri ile ümit ederim ki
hayvanların iyi standartlarda, mutlu bir şekilde kışı geçirmesine vesile olacaktır. Biz de
bundan sonraki süreci merakla bekliyoruz” diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Başbakıcısı Đsmal Tamokur, “Burada
özellikle kış dönemi için hayvanların bütün ihtiyaçları düşünülmüş; kapalı ve açık barınakları
mevcut durumda. Kapalı barınaklarımızın hepsinde ısınma sistemlerimiz mevcut durumda.
Kapılarımız açık, isteyen hayvan içeride ve dışarıda durabiliyor. Tabii ki zürafalar gibi narin
tür hayvanları mutlaka kapalı barınakta tutuyoruz. Hayvanların yemleri yine ihtiyaçlarına göre
günün belirli saatlerinde yapılıyor” dedi.
Genellikle dışarıda bulunan hayvanların kızıl geyikler, alageyikler ve kurtlar olduğunu
söyleyen Tamokur, "Bu tür hayvanlar dağlık kesimlerde yaşadıkları için soğuktan ve kardan
çok fazla etkilenmiyor. Her tür hayvanın olduğu mekanlarda kapalı barınak bulunuyor.

Hayvanlar istediği şekilde bu bölümlere girebiliyor. Kışın özellikle akşam geç saatlerde kapalı
barınakta ısınabilirler” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4405.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Hacı Mehmet Turan Ak Parti’den Kocasinan
Belediye Başkan Aday Adayı Oldu
2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Hacı Mehmet Turan, AK Parti’den Kocasinan
Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.1969 Kocasinan Ebiç köyü doğumlu
olan ve inşaat işi ile uğraşan Hacı Mehmet Turan, “Vatanıma...
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2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Hacı Mehmet Turan, AK Parti’den Kocasinan
Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.
1969 Kocasinan Ebiç köyü doğumlu olan ve inşaat işi ile uğraşan Hacı Mehmet Turan,
“Vatanıma ve şehrime hizmet etmek, hayalimdeki projeleri Ak Parti’nin çalışma gücüyle
birleştirip, büyük projeleri yapmak için aday adayı oldum” dedi.
Turan, “Çalışmayı ve üretmeyi çok seven bir insanım. Başbakanım Recep Tayip Erdoğan gibi
gece gündüz çalışmayı ve Özhaseki Başkanıma yapacağı her işte büyük destek olmak için
adayım” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4406.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Soğuk Hava Kalp Krizini Tetikliyor
Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan
Özerdem, "Kış mevsimi ile birlikte soğuk havalara bağlı kalp krizi riski de artıyor. Kış
aylarında özellikle vücut ısısındaki ani değişimler kalp sağlığını...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan
Özerdem, "Kış mevsimi ile birlikte soğuk havalara bağlı kalp krizi riski de artıyor. Kış
aylarında özellikle vücut ısısındaki ani değişimler kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle
kalp hastalarının soğuk havanın etkisine maruz kalmamaları ve dışarıda vakit geçirirken
kendilerini koruyucu önlemler almaları kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor" dedi.
Doç. Dr. Gökhan Özerdem, "Kış aylarında kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin
başında soğuk hava ve aşırı rüzgar gelmektedir. Bu iki faktöre aynı anda maruz kalmak, vücut
ısısında ani değişimlere neden olarak kalp krizi riskini de artırmaktadır. Kalp hastalarının kış
aylarını da sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan
uzak durması çok önemlidir. Özellikle havaların aşırı soğuduğu dönemlerde vücut ısısını
korumak için kalın çorap giyilmeli, eldiven ve beresiz sokağa çıkılmamalıdır" diye konuştu.
Doç. Dr. Gökhan Özerdem, "Kış aylarında özellikle yaşlılarda ve kalp hastalarında akciğer
enfeksiyonlarında da artış görülmektedir. Soğuğa maruz kalan kalp hastalarında basit bir
gribal enfeksiyon, akciğerleri etkisi altına alacak önemli bir sağlık sorununa dönüşebilir. Bu
nedenle kronik kalp hastaları soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara yol açacak soğuk
ortamlardan uzak durmalı ve kışın dışarıda çok az vakit geçirmelidir. Hava akımına uzun
süreli maruziyet kalp sağlığını önemli ölçüde tehdit ettiğinden, çok soğuk havalarda evde
vakit geçirmeleri uygundur. Kalp kapak hastaları, kalp yetmezliği hastaları, koroner arter
hastaları ve bypass olan hastalar soğuğa bağlı kriz riski ile karşı karşıyadır, bu nedenle gerekli
önlemler almalıdır" uyarısında bulunarak şu şekilde konuştu:
"Sıcak havalarda kalp hastalarının herhangi bir şikayeti yokken, kışın çok soğuk havalarda
damarların büzüşmesi sonucu göğüs ağrıları hissedilebilmektedir. Özellikle kalbiyle ilgili
böyle bir sorunu olan ancak bunun farkına varmayan kişiler, havanın güneşli ve sıcak olduğu
dönemlerde fiziksel aktivitelerinde herhangi bir sorun da yaşamamaktadır. Ancak bu
aktivitelere kışın da devam ettiklerinde kalbin iş yükü de artacaktır. Soğuk havada, açık
alanlarda yapılan sporlar sırasında ani ölümler meydana gelebilir. Kış aylarında kronik kalp
rahatsızlığı bulunan kişiler kış sporlarından uzak durup salon sporlarını tercih etmelidir.
Kalp hastaları beslenme programlarına da kış mevsimine göre düzenlemelidir. Dengeli ve
sağlıklı beslenme kalp sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Hastalar kendileri için
uygun dozu aşmayacak şekilde her çeşit besin tüketebilir. Kış aylarında yeterli miktarda C
vitamini alınmalı ve kış meyveleri bolca tüketilmelidir. Soğuk havalarda kalori alımına da
özen gösterilmelidir. Karbonhidratlar bakımından zengin bir diyet yerine; protein, yağ ve
karbonhidrat oranları dengeli bir beslenme şekli benimsenmelidir. Soğuk havalarda yüksek
oranda alkol tüketimi kalp krizine yol açan önemli bir nedendir. Alkol vücut ısısında ani
değişime neden olarak kalp krizi riskini artırmaktadır. Bu nedenle özellikle kış aylarında alkol
tüketimi sınırlandırılmalıdır.
Bilinçsiz bitkisel ilaç kullanımı da kalp krizini tetikleyen etkenlerden biridir. Doğadan alınan
bitkilerin kalbe ne gibi etkiler yapacağı bilinmemektedir. Bazı bitkisel ilaçlar damarların
daralmasına yol açabilir. Kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor tavsiyesi dışında ilaç
kullanmamaları önerilmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4407.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Teyakkuza Geçti
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, kış mevsiminin başlaması ile birlikte tedbirlerini artırdı.
Emniyet Müdürlüğü kış mevsimi süresince 52 ekip ve 458 personel ile 7/24 esasına göre
görev yapacak.Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan...

11 Aralık 2013 Çarşamba 09:55
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, kış mevsiminin başlaması ile birlikte tedbirlerini artırdı.
Emniyet Müdürlüğü kış mevsimi süresince 52 ekip ve 458 personel ile 7/24 esasına göre
görev yapacak.
Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kış mevsiminin başlaması ile birlikte
oluşacak yağmur, tipi, kar yağışı, sis, buzlanma gibi olumsuz hava ve yol koşulları,
sürücülerin görüş mesafesini azaltmakta, araçların fren mesafesini arttırmakta ve buna paralel
olarak da trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilenmektedir.
Karayolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak,
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içinde seyahat
edebilmelerini sağlamak için Đl Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleri teyakkuza
geçirilmiştir. Bu kapsamda şehir içi trafik kuruluşlarımızca 33 ekip 334 personelle, şehir dışı
trafik kuruluşlarımızca 19 ekip 124 personelle 7/24 esasına göre görev icra edilerek gerekli
trafik tedbirleri alınmaktadır” ifadesinde bulunuldu.
Açıklamada, sürücülere şu uyarılarda bulunuldu:
“Ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücülerimizin de aşağıdaki tedbirleri
almaları gerekmektedir:
1- Araçlarına kış lastikleri taktırmaları,
2- Yavaş ve dikkatli seyretmeleri,
3- Araç takip mesafesini olabildiğince artırmaları,
4- Mecbur kalmadıkça sollama yapmamaları,
5- Ani direksiyon, fren ve gaz müdahalelerinden kaçınmaları,
6- Vites değişimlerini daha dikkatli ve yavaş bir şekilde yapmaları,
7- Etrafı açık rüzgar alan yollarda, köprü ve viyadüklerde buzlanma riski fazla olduğundan bu
bölgelere gelmeden önce hız düşürülerek buzlanmanın getirdiği olumsuzluklardan
korunmaları,
8- Gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları,
9- Araçlarında mevsim şartlarına uygun teçhizat ve avadanlıkları (zincir, takoz, çekme halatı
vb) bulundurmaları,
10- Çok buzlu ve karlı yollarda zincir takmaları,
11- Sisli ve yağışlı havalarda sis lambalarını kullanmaları,
12- Olumsuz bir gelişme olduğunda 155 Polis Đmdat Hattını aramaları, gerekmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4408.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Agü’lü Öğrencilerden Filipinlilere Destek
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri Filipinleri vuran Haiyan Tayfun’u sonucu zarar
görenler yararına kermes düzenledi.AGÜ Sümer Kampusu Dil Okulundaki Gençlik Alanında
gerçekleştirilen kermeste öğrenciler, yurtlarında kendi imkanlarıyla...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri Filipinleri vuran Haiyan Tayfun’u sonucu zarar
görenler yararına kermes düzenledi.
AGÜ Sümer Kampusu Dil Okulundaki Gençlik Alanında gerçekleştirilen kermeste öğrenciler,
yurtlarında kendi imkanlarıyla hazırladıkları yiyecek ve içecekleri satışa sundu. Öğrenciler,
kermesten elde edecekleri gelirleri, Kızılay aracılığı ile Filipinlere ulaştıracak.
Elektrik - Elektronik Bölümü öğrencilerinden Fatmanur Işık ve Makine Mühendisliği Bölümü
öğrencilerinden Hakan Kaya’nın organize ettiği kermese AGÜ’lü öğrenciler ve AGÜ
personeli büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, kermesten yaklaşık bin TL gelir beklediklerini dile
getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4409.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Bünyan Belediyesi Karla Mücadele Ekibi
Teyakkuzda
Bünyan Belediyesi Bünyesinde oluşturulan 7/24 çalışan karla mücadele ekibi depo saha
amirliğinde hazır bekletiliyor.Geçtiğimiz yıl kış ayında kapanan köy yollarında mahsur kalan
vatandaşların ihbarını değerlendiren Bünyan Belediyesi...
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Bünyan Belediyesi Bünyesinde oluşturulan 7/24 çalışan karla mücadele ekibi depo saha
amirliğinde hazır bekletiliyor.

Geçtiğimiz yıl kış ayında kapanan köy yollarında mahsur kalan vatandaşların ihbarını
değerlendiren Bünyan Belediyesi karla mücadele ekibi kapanan köy yollarının açılmasında
başarılı çalışmalar gerçekleştirmişti.
Bünyan Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibi vatandaşlardan 110 ve 153
den gelecek ihbarlarını değerlendirip kış boyunca karla mücadele edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4410.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

ĐLK KARI KAYSERĐ’DE GÖRDÜLER
Kayseri’ye çeşitli ülkelerden eğitim görmeye gelen öğrenciler Kayseri’de farklı bir iklime
ayak uydurmak zorundalar. Böylelikle bazı ilkleri de yaşamış oluyorlar.
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Kayseri, çeşitli ülkelerden eğitim görmeye gelen bazı öğrenciler için ayrı bir tecrübe oluyor.
Özellikle tropikal iklimlere sahip ülkelerden gelen ülke vatandaşlarını en çok şaşırtan ise kış
ayının soğukluğu ve kar oluyor. Zambiya’dan üniversite eğitimi görmek için gelen Kachizya
Ace Bryant, Bwalya F. Mukuka, Weston Mulenga ve Chibz Sichilima da ilk kez kar ile
Kayseri’de tanıştılar. Đlk izlenimlerini aldığımızda kendilerinin alışık olmadıkları bir hava
şartı ile karşılaştıklarını ve uyum sağlamakta zorluk çektiklerini söylediler.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4411.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayserispor’da Sakatlık Şoku
Kayserispor’un başarılı futbolcusu Salih Dursun antrenmanda sakatlandı. Genç futbolcunun
bir hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi
evinde oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını...
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Kayserispor’un başarılı futbolcusu Salih Dursun antrenmanda sakatlandı. Genç futbolcunun
bir hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi evinde oynayacağı Eskişehirspor maçının
hazırlıklarını sürdüren Kayserispor’da, başarılı futbolcu Salih Dursun, Sereno’nun
müdahalesiyle sakatlandı.
Sakatlığı sonrasında MR’ı çekilen Salih Dursun’un bir hafta sahalardan uzak kalacağı ve
Torku Konyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4412.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Talas’ın Tarihi Dokusu Gelinlik Giydi
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Kayseri’nin tarihi dokusu, tabiat ve
kültürel varlıklarıyla zengin ilçesi Talas’ı beyaz gelinlik gibi süsledi. Ortaya kartpostallık
manzaralar çıktı.Etkisini giderek artıran yağışlı...
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Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Kayseri’nin tarihi dokusu, tabiat ve
kültürel varlıklarıyla zengin ilçesi Talas’ı beyaz gelinlik gibi süsledi. Ortaya kartpostallık
manzaralar çıktı.
Etkisini giderek artıran yağışlı hava nedeniyle, Talas’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30
santime yükselirken, ilçe merkezindeki tarihi dokular ise beyaz örtüyle kaplandı. 100 yıl
öncesinin Osmanlı sokağına dönüştürülme çalışmalarında sona gelinen tarihi Ali Saip Paşa
Sokağı ile, Yaman Dede Camii, Yaman Dede Kültür ve Sanat Merkezi ve Okutan Konağı gibi
tarihi yapılar, yağan karla birlikte beyaza büründü.
Bir taraftan karla mücadele ettiklerini diğer yandan karın tarihi dokuyu gelinlik gibi
süslediğini belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Talas'ın kış manzarasının da ayrı
bir güzel olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım, 23 araç ve 138 personelle 3 vardiya halinde
yapılan karla mücadele çalışmalarının yanında, tarihi doku ve beyaz örtüyle ortaya çıkan eşsiz
manzaranın vatandaşların büyük beğenisini topladığını ifade etti. Başkan Yıldırım, "Her yanı
buram buram tarih kokan Talas'ımız yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliği var. Yılın 4 mevsimi
ilçemizin tarihi dokusuna ayrı bir güzellik katıyor. Tarihi dokudaki bu eşsiz manzara da
bizleri bir kez daha şevkle çalışmaya sevk ediyor. Bu nedenle Talas'ı yaşayan tarihi ilçe
yaparak turizm merkezi haline getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4413.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Spor Adamları Derneği'nden Özhaseki'ye Övgü
Kayseri'de kurulan Spor Adamları Derneği, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Özhaseki'ye "Efsane belediye başkanı" şeklinde
hitap edildi.Kayseri'deki çeşitli kulüpler veya kurum ve kuruluşlar...
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Kayseri'de kurulan Spor Adamları Derneği, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Özhaseki'ye "Efsane belediye başkanı" şeklinde
hitap edildi.
Kayseri'deki çeşitli kulüpler veya kurum ve kuruluşlar kanalıyla spora hizmeti geçen spor
adamlarının kurduğu Kayseri Spor Adamları Derneği'nin yönetim kurulu, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Dernekleri hakkında bilgi veren Başkan
Halim Demir, 200 üyelerinin bulunduğunu ve bu sayının giderek arttığını söyledi. Başkan
Özhaseki'ye "Efsane belediye başkanı" diye hitap eden Demir, şehre yapılan hizmetlerden
dolayı teşekkür etti.
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Halil Severcan da Başkan Özhaseki'nin yeniden aday olmasını
hatırlatarak, "Zor ve meşakkatli bir yolu tercih etmenizden dolayı size Allah'tan yardım
diliyorum. Hakikaten memleketimize güzel hizmetler yaptınız, yapmaya da devam
edeceksiniz" dedi.
Başkan Mehmet Özhaseki de spor adamlarının yapmış oldukları hizmetin önemine işaret
ederek spor adamlarının Kayseri'de iyi bir nesil yetişmesine katkı sağladıklarını kaydetti.
ZĐYARETÇĐ YOĞUNLUĞU
Öte yandan Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik, Alamettin, Gaziler ve Palas belediye başkanları
ile meclis üyeleri ve muhtarlar Başkan Özhaseki'yi ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'yi yeniden aday gösterilmesinden dolayı kutlayan belediye başkanları ve
muhtarlar, bir süre sohbet ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Başkan Özhaseki de
yeni kanunla birlikte Büyükşehir sınırlarının il sınırı haline gelmesine değindi ve ilçelerin
sorunlarının tespit edildiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi MÜSĐAD Đstişare Heyeti de ziyaret etti.
Mevcut Şube Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ve eski şube başkanlarının yer aldığı ziyarette
dernek, vakıf gibi hizmet alanlarında görev yapmanın önemi vurgulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4414.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri’de 11.12.13.14.15 Çılgınlığı
Kayseri’de, Ferhat Bolat ile Emine Karabulut çifti, 11.12.13 saat 14.15’te nikah kıydırarak
hayatlarını birleştirdi.Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikah töreninde, Ferhat
Bolat (30) ile Emine Karabulut (25) ve nikah şahitleri...

11 Aralık 2013 Çarşamba 15:32

Kayseri’de, Ferhat Bolat ile Emine Karabulut çifti, 11.12.13 saat 14.15’te nikah kıydırarak
hayatlarını birleştirdi.
Kocasinan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikah töreninde, Ferhat Bolat (30) ile Emine
Karabulut (25) ve nikah şahitleri yer aldı. Saat 14.15’te kıyılan nikah sonrası konuşan Emine
Karabulut, “Bu tarihi Ferhat ile beraber seçtik. Özel bir gün olduğu için bugünü hatırlamak
için seçtik” dedi.
Ferhat Bolat ise, “Evlilik için kimse acele etmesin ama bulduğunda da geç kalmasın. Ben
buldum. Evlenecekler bulduğu kişiyi kaybetmesinler ama özel bir gün seçsinler. Bu tarihi
bulmak zor oldu. Bu tarihi daha önceden almışlardı. Biz de nikah tarihini bugüne almak için
rica ettik. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Nikahı bugün kıydığımız için mutluyuz” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4415.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Aileler Kaymek Đle Okula Gidiyor
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), Milli Eğitim
Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' kampanyası çerçevesinde Sancaktepe Ortaokulu'nda sergi
açtı. Etkinlik kapsamında ayrıca aile-çocuk ilişkilerine yönelik...

11 Aralık 2013 Çarşamba 15:12

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), Milli Eğitim
Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' kampanyası çerçevesinde Sancaktepe Ortaokulu'nda sergi
açtı. Etkinlik kapsamında ayrıca aile-çocuk ilişkilerine yönelik eğitim programı da
düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların sosyal amaçlı etkinliklerde kullanılmasını içeren 'Okullar
Hayat Olsun' kampanyasına destek olan KAYMEK, Sancaktepe Ortaokulu'nda el işi sergisi
açtı. Bunun yanı sıra okulda aile-çocuk ilişkilerine yönelik eğitim programı başlatıldı.
Sosyolog-Aile Danışmanı Funda Seven tarafından verilen eğitimde sağlıklı çocuk yetiştirmek
için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Çocuklara sorumluluk kazandırılması
üzerinde duran Funda Seven, "Ergenlik çağında sorumluluk kazandırılmaya çalışılıyor.
Ergenlik çağı çok gecikmiş bir zaman. O dönemde hiçbir faydası olmaz" dedi.
Sancaktepe'de başlayan etkinliklerle ilgili bilgi veren KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca
Aslan ise 'Okullar Hayat Olsun' projesinin içinde olduklarını belirterek, "Boztepe'deki
Kaymek şubemizle bölge halkına hizmet veriyoruz. Okulların aktif bir şekilde aileler
tarafından da kullanması için okul idaresiyle görüşerek eğitim seminerlerini başlattık. Aile
Rehberlik Danışmanlık Birimimizden sosyolog ve çocuk gelişimci arkadaşlarımızdan oluşan
bir kadro ile eğitim veriyoruz. Aynı zamanda el işi sergimizi de açtık. Evde oturan anne ve
hanımları sosyal hayatın içine bekliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4416.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Büyükşehir Yolları Açtı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 43 araç ve 100'e yakın personelle karla mücadele çalışmasını
sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri bir günde bin ton tuz kullandı.Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin karla mücadele çalışmalarında 25 tuz...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 43 araç ve 100'e yakın personelle karla mücadele çalışmasını
sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri bir günde bin ton tuz kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmalarında 25 tuz sericili kar bıçaklı
araç, 14 kepçe ve 4 greyder kullanıldı. Yaklaşık 100 personelle Meydan-Erciyes, MeydanSerbest Bölge, Meydan-Kaykoop, Meydan-Mimsin, Meydan-Erkilet ve Meydan-Hacılar
istikametindeki tüm ana yollar ve bu yolların dışında kalan ana arterlerde tuzlama ve kar
temizleme çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarla şehirdeki söz konusu güzergahların tamamı
trafiğe açık hala getirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışının devam etmesi ihtimaline
karşılık 24 saat göreve hazır bekliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4417.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Erciyes A.ş. Personeline Dağcılık Eğitimi
Verildi
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından personele yönelik Dağcılık Bilgilendirme
Eğitimi verildi. Dağcılık Eğitmenleri Anıl Şarkoğlu ve Aykut Türem Türk dağcılık tarihinin
Erciyes'te başladığını belirterek bu yüzden Erciyes'in...

11 Aralık 2013 Çarşamba 15:00

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından personele yönelik Dağcılık Bilgilendirme
Eğitimi verildi. Dağcılık Eğitmenleri Anıl Şarkoğlu ve Aykut Türem Türk dağcılık tarihinin
Erciyes'te başladığını belirterek bu yüzden Erciyes'in dağcılar için önemli bir dağ olduğunu
dile getirdi.
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından personelin dağcılığı tanıması için düzenlediği
dağcılık eğitimine Dağcılık Eğitmenleri Aykut Türem ve Anıl Şarkoğlu katıldı. Dağcılıkla
ilgili genel bilgiler vermek için Kayseri'ye geldiklerini belirten Dağcılık Eğitmeni Anıl
Şarkoğlu, Erciyes'in Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Kayıtlı Türk dağcılık
tarihinin başlangıç yeri Erciyes dağı. 1923 yılında başladı dağcılık. Bu yüzden önemli ve çok
sevdiğimiz bir dağ. Gerek kayak turizmi gerekse de dağcılığa çok uygun bir yer" dedi.
Erciyes A.Ş. personeline yönelik eğitim semineri ile dağcılık sporuna personelin aşina olması
ve çalışanların dağcıları tanıyarak onlarla empati yapabilmesinin sağlanması amaçlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4418.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri’de Gezi Eylemlerine Katılan 161 Kişi
Yargılanacak
Kayseri’de Gezi Parkı olayları sonrasında haklarında işlem yapılan 161 kişi, yarın eski adliye
binasında ilk kez hakim karşısına çıkacak.Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından
hazırlanan iddianamede, 161 kişinin “mala zarar verme, hakaret,...
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Kayseri’de Gezi Parkı olayları sonrasında haklarında işlem yapılan 161 kişi, yarın eski adliye
binasında ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede, 161 kişinin “mala zarar
verme, hakaret, toplantı ve yürüyüşün zorla dağıtılması, kamu malına zarar verme, toplantı ve
yürüyüşlere silah veya 23. maddede belirtilen aletlerle katılma, görevi yaptırmamak için
direnme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden
dağılmama” suçlarından yargılanacağı öğrenildi.
Haklarında işlem yapılan 161 kişinin, yeni adliye sarayındaki duruşma salonunun dar olması
nedeniyle eski adliye binasındaki duruşma salonlarında yargılanacağı öğrenildi.
Yarın gerçekleştirilecek olan yargılama öncesinde Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, şube
müdürleri ile birlikte eski adliye binası önünde sabah saatlerinde güvenlik önlemleri
konusunda bilgi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4419.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Çay Ocağında Tüp Patladı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir çay ocağında meydana gelen tüp patlamasında maddi hasar
oluştu.Edinilen bilgiye göre Bünyan Köprü Meydanı’nda Seyit Ahmet Arar’a ait olan çay
ocağında öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Çay ocağında...

11 Aralık 2013 Çarşamba 13:55

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir çay ocağında meydana gelen tüp patlamasında maddi hasar
oluştu.
Edinilen bilgiye göre Bünyan Köprü Meydanı’nda Seyit Ahmet Arar’a ait olan çay ocağında
öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Çay ocağında müşteri bulunmaması can kaybını
önlerken, patlamada çay ocağının sahibi Seyit Mehmet Arar hafif yaralandı. Patlamaya
Bünyan Đtfaiyesi kısa sürede müdahale ederken, yangın vatandaşların da yardımı ile
söndürüldü.
Seyit Mehmet Arar, biten tüpü değiştirdiğini ve ocağı açtığı sırada patlamanın meydana
geldiğini söylerken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Olay yerinde yetkililerden bilgi alan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Seyit
Mehmet Arar’a, "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4420.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

MHP Talas için iddialı “Talas’ı kazanarak Ali
Dağı’na üç hilali dikeceğiz”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Talas’ta istişare toplantısına
katıldı. Eke, “Talas’ı kazanarak Ali Dağı’na üç hilali dikeceğiz” dedi.MHP Talas Đlçe
Teşkilatı, mahalli idareler seçimleri öncesi...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, Talas’ta istişare toplantısına
katıldı. Eke, “Talas’ı kazanarak Ali Dağı’na üç hilali dikeceğiz” dedi.
MHP Talas Đlçe Teşkilatı, mahalli idareler seçimleri öncesi mahalle temsilcileri ile
düzenlenen toplantı da bir araya geldi. Toplantıya, MHP Đl Başkanı Mete Eke, MHP il
yönetim kurulu üyeleri, MHP Talas Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir, Talas Đlçe
Başkanı Mehmet Erhan ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Đlçe
Başkanı Mehmet Erhan, “30 Mart mahalli idareler seçimlerinin il başkanımız Mete Eke’nin
birçok konuşmasında belirttiği gibi uçurumdan önceki son viraj, bu seçimde ilçe yönetimi ile
birlikte Talas’ı kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız” dedi.
“ALĐ DAĞI’NA 3 HĐLALĐ DĐKECEĞĐZ”
MHP Kayseri Đl Başkanı Mete Eke ise yaptığı konuşmada, dış politikada da sıfır sorun ile
teslim edilen ülkenin, düşmanı olmayan hiçbir komşu ülke kalmadığını söyledi. Eke,
“Geçmişte Suriye ile sabah boğazda, akşamları Şam’da muhabbet zirvelerinin yapıldı, ancak
sonradan Suriye ile düşman olduk, gelinen şu noktada ölen Müslüman, öldüren Müslüman,
buna çanak tutan ise AKP iktidarıdır” dedi.
Ülkedeki taraflı ve tarafsız anket firmalarının yaptıkları seçim anketlerinde MHP’nin
ortalamasının yüzde 20’nin üzerinde olduğunu vurgulayan MHP Đl Başkanı Mete Eke,
“Yapılan anketlerde MHP’nin iktidara gümbür gümbür geldiği görülmekte, Genel’de yüzde
20’nin, Talas’a yansıması yüzde 50‘dir. Đnşallah 30 Mart seçimlerinde Üç Hilali Ali Dağı’nın
zirvesine dikeceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4421.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayserispor, Eskişehirspor Maçı Hazırlıklarına
Başladı
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında kendi evinde Eskişehirspor ile oynayacağı
karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Kulüp tesislerinde yapılan kar temizlemesinin ardından
teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde futbolcular,...
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında kendi evinde Eskişehirspor ile oynayacağı
karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde yapılan kar temizlemesinin ardından teknik direktör Robert Prosinecki
yönetiminde futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri ile devam eden bir
antrenman gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Karabükspor maçında yoğun kar yağışı
altında zorlandıklarını söyledi. Takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Prosinecki,
“Karabük’le geçen hafta çok zorlu bir saha ve hava koşulları altında maç oynadık. Tabi ki
hepsi bir bahane, ama gerçeği söylemek gerekirse o sahada bizim gibi bir takımın futbol
oynaması çok zordu. Elimizden geleni yapmayı çalıştık. Hangi takım gol atarsa o takım
kazanacaktı. Öyle bir görüntü vardı. Maalesef onlar golü bulduktan sonra oyuna dönemedik.
Kaybettik. Artık o maç geride kaldı” dedi.
Kendi evlerinde oynayacakları Eskişehirspor maçının önemli olduğunun altını çizen teknik
direktör Prosinecki, “Hafta sonu Eskişehir’le oynayacağız. O maç da kesinlikle kazanmak
istediğimiz bir maç. Artık ilk devre bitene kadar en fazla galibiyeti, en fazla puanı toplayıp
devreye kendimizi o şekilde atmak istiyoruz. Takıma biraz moral verip o şekilde devreye
girmemiz lazım. Sakinliğimizi kazanmamız için maçları kazanmamız lazım. O yüzden çok iyi
şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye Kupası’nda da yollarına devam etmek istediklerini ifade eden Prosinecki, “Kupada da
yolumuza devam ediyoruz. Deplasmanda Tokatspor’la oynayacağız. O yüzden son 8 takım
arasına kalmak bizim için çok önemli. Orayı da kayıpsız geçip yolumuza devam etmek
istiyoruz” diye konuştu.
Öte yandan Kayserispor’a moral vermek için Develi’den gelen öğrenciler, antrenman
öncesinde Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki’ye takımın resminin bulunduğu
işlemeli halı hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4422.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Hasan Kaçan ile özel söyleşi
2013’ün son çeyreğinde sezona merhaba diyen, TRT 1’in yeni dizisi “Gönül Hırsızı”
geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümü ile dizi izleyicilerinin gönlünü çalmayı başardı.
Yapımcılığını, genç sinemacı Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizinin başrollerini Hasan Kaçan,
Cem Kılıç ve Tuğçe Kazaz paylaşıyor. Bu genç yapım şirketinin televizyon dünyasına attığı
bu ilk ve samimi adımın perde arkasını, dizinin içeriğine dair merak ettiklerimizi, ünlü
oyuncu/yapımcı ve senarist Hasan Kaçan ile gerçekleştirdiğimiz kısa bir sohbet ile öğrenmeye
çalıştık.
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Çok genç bir yapım şirketi ile bu sezon yeni bir diziye başladınız. Hem senaristi hem
oyuncusu hem de yapım aşamasına getirdiğiniz katkılar ile bu projeye yaklaşımınızın
altında manevi bir iş birliği olduğunu hissediyoruz. Ve bu bize Mehmet Bozdağ ile ortak
idealler nispetinde bir paralellik yakaladığınızı ve samimi bir iş birliği içerisinde
olduğunuzu düşündürdü. Buradan başlayalım isterseniz. Mehmet Bozdağ ile nasıl
tanıştınız?
Yaklaşık dört sene önce, Mehmet Bey ile kadim dostum Fahrettin Dal vasıtasıyla tanıştık.
Tekden Film’in Üsküdar’da ki iş yerine yaptığımız bir ziyarette kendisini tanıma fırsatım
oldu. Ve birbirimizi tanıdık ve sevdik açıkçası. Mehmet Bey güçlü idealleri olan genç bir
kardeşimiz. Đyi bir yapımcı, aynı zamanda senarist. Ve şuan bir televizyon dizisi yapıyoruz
ancak Mehmet Bey ileride tam anlamıyla sinemacı olacak bir isim.
Bu bahsettiğiniz manevi iş birliği tabiî ki böyle genç bir arkadaşımızla karşılaşınca rasyonel
olarak gelişiyor. Ve benim bütün bunların dışında da yapmak istediğim şeyler var. Mehmet
Bey gibi iradeli ve samimi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için elimden gelen faydayı sağlamak
gibi bir derdim var. Bunlardan bir tanesi de bu sektör içerisinde; bizim toprağımızın, bizim
iklimimizin, aynı derdi taşımakta olduğumuz insanlarımızın da olması. Bunu çok istiyorum.
Yani Mehmet Bey, bizim toprağımızın adamı. Hani derler ya askerde “Bizim Toprak” işte
öyle biraz. Zaten ikimizde Kayseriliyiz. Bundan kaynaklanan bir hemşerilik durumu da var
tabiî ki.
Peki, Gönül Hırsızı ?
Gönül Hırsızı gündeme geldiğinde Fahrettin Dal dostumuzun tavsiyeleri üzerine hiç
düşünmeden, direk Tekden Film ile Mehmet Bozdağ ile yola çıkmayı uygun gördük. Đstedik.
Bu bir ilk onlar için. Ancak inşallah çok daha güzel projeler yapacaklar. Çok daha güzel işlere
imza atacaklar. Bizde yanlarında olacağız inşallah. Zaten Mehmet Bey, bu yeteneği ile gerek
hedefleri gerek donanımı ile bu sektörde çok iyi bir yerde olacak inşallah. Ve bunu da hak
ediyor zaten.
Tanışıklığımız bu şekilde başladı. Birbirimizi bulduk tabiri caizse. Dediğiniz gibi
hedeflerimiz ve arzularımızda aynı doğrultuda olduğu için beraber yürüyoruz. Đnşallah uzun
zamanda beraber yürürüz.

Bu yoldan bahsedelim isterseniz biraz. Sektör içerisinde bir algı var. gerek ortaya çıkan
filmler, diziler, projeler olsun gerek bunların sahip olduğu karakteristik özellikler ve
anlatım biçimleri. Bu bağlamda sizin için bir Anadolu yakası yapımcısı, sanatçısı
dememiz doğru olur mu?
Valla hani, hangi yakanın olursam olayım. Ama ister karşı yakanın olsun, isterse bu yakanın,
hatta isterse yakasız olsun. Yeter ki hani bu memleketin insanı olduğumuzu hissettirebilecek
bu memleketin değerleriyle barışık olabilecek. Barışık olmak ne kelime? Bu memleketin
değerlerine canı gönülden bağlı olduğumuzu gösterebilecek işler ortaya koymaya çalışalım
yeter de artar bile.
Siz, mahalle kültürünü, sokak kültürünü ve insanlar arası o sıcak kalbi temasları ele
alan ve bunu izleyici ile paylaşmak isteyen birçok projede yer aldınız. Ve artık bu bahsi
geçen kültürün bir emsali olarak izleyicilerin aklında yer edindiniz. Bu sözünü ettiğimiz
o kalbi temasların gerçekçiliğini Anadolu yakasında daha mı çok hissediyoruz sizce? O
büyük Đstanbul’dan ziyade.
Şimdi şöyle bir şey var. Bizler Anadolu’dan Đstanbul’a gelmiş insanlarız. Bir tarafta
çocukluğumuzu yaşadığımız, ilk sütümüzü içtiğimiz, toprağın kokusunu ilk duyduğumuz bir
yer var. Diğer tarafta ise büyüdüğümüz, kalabalıklaştığımız bir Đstanbul var. Avrupa var.
Yani evet. Bizim sabit durduğumuz bir yer var. Fakat bir ayağımız anadoluda diğer ayağımız
da Đstanbul’da avrupa da oluyor ister istemez. Yine de beslendiğimiz ve ilham aldığımız
yerimiz sabit. Nerden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Neye hizmet etmemiz
gerektiğini Allah şaşırtmasın bilmeye ve hatırlamaya gayret gösteriyoruz. Bu da tabi sizi aynı
duyguları yaşamış ve aynı duyguların özlemini çeken insanlarla buluşmak konusunda teşvik
edici bir faktör oluyor. Sizi izlemek isteyen insanlarla sizi dinlemek isteyen insanlarla ortak
bir payda da buluşmuş oluyorsunuz. Ve bunu diri tutmaya çalışıyorsunuz. Refleks gibi. Ve
hepimiz artık bir yerlerdeyiz. Dolayısıyla biz anadolu kokan şehirli işler yapıyoruz
diyebilirim. Çünkü biz bunu biliyoruz.
Hani bilmediğiniz bir kültürü nasıl anlatabilirsiniz ki? Bilmediğiniz bir yeri anlatarak ya da
bildiği halde unutarak başka yerlerde başka şeyler anlatmaya çalışırsa insan, en kaba tabiri ile
oryantalist olur. Oryantalist kafa ile de ne anlatırsan anlat samimi olmaz. Yalancı olursunuz.
Ait olmadığınız bir şeyin bir parçası olursunuz.
Ve izleyici bunu anlar.
Đnanın hani bunu ilk dakikasında anlar. Hatta ilk harfinde ilk cümlesinde. Samimi
olunmadığını, yalancımısın, dümencimisin nesin hani hemen anlar.Ama izleyici yine de
seyredebilir. Fakat bu öyle bir şey değil. Bu bir şehirde damak tadınıza uygun bir lokanta
arayıpta bulamamak gibi. Bulamayınca ne yaparsınız? Orada olan herhangi bir lokantaya
gidersiniz. Sadece doymak için hani.
“Müzik ruhun gıdasıdır” Sanat,sinema televizyon hepsi arzular neticesinde değer kazanır
hani. Arzu dediğimiz şey kendi başına da çıkmaz ortaya. Nefis dediğimiz bir şey var. O halde
izleyici arzu ettiğini bulamayınca, eksik olanla nefsine hitap etmek zorunda kalacaktır. Ama
iyisi olursa hani. Kendi damağına hitap eden, gönlüne hitap eden işler olursa onları
izleyecektir. Đşte bizde izleyicimizin damağına hitap edeceğini düşündüğümüz, gönlüne hitap
edeceğini düşündüğümüz işler yapmaya gayret ediyoruz. Bakalım inşallah.
Gönül Hırsızı gibi ?
Đnşallah…
“Sensel, tensel, tensel aşk olmaz”
O halde Gönül Hırsızı’ndan bahsedelim birazda. Çok tatlı bir sözü var, mesajı
var.“Sensel, tensel, tensel aşk olmaz”. Bu cümle plazalardan, gökdelenlerden gelmiyor
olmalı. Bu mahalleden geliyor. Ait olduğumuz yerden o samimiyetten. Merak ediyoruz.
Gönül hırsızı bize aşkın nasıl bir halini anlatıyor?

Evet. Bu mahalle, arsızlığın yaşandığı mahallelerden değil. Arsızlık için de şöyle bir algı var
bizde. Sanki masum bir yaramazlık gibi yapılıyor tanımı hani. Çocuksu bir şeymiş gibi.
Sevimli bir yanı varmış gibi.
Arsız derler ya. Çok ağır bir şeydir bu. Neredeyse namussuz diyecekler farkında değiller.
Düşünüyorum. Gönül Arsızlığı. Hani aramak ve bulmak. O gönülden o gönüle gidip durmak.
Hani o daldan o dala konayım. Olmadı başka dala konayım. Çabuk unutmak ve yeni
insanlarla hemen manevi bir ilişki kurmak. Bu günümüzde makbul görünüyor kişinin kendi iç
huzuru ve saadeti için. Hayır. Bizce makbul olan gönül arsızlığı değil. Gönül hırsızlığı. Bir
gönülü çalmak ve onunla kalmaktır makbul olan. Hani Yunus Emre diyor ya “hepisinden
iyice bir gönüle girmektir” Bunu anlatmak istiyoruz. Tabi biz bunu bir aşk hikayesi olarak
anlatmayı tercih ettik.
Tabi gönül bu. Her şey sığabilir içine. Yeni insanlarla tanışmak çok güzel bir şeydir elbette.
Dahası gönlümüzde dostlarımız da var ailelerimizde var. Hani her şey orda. Ve tabi her şeye
karşı arsız da olunabilir.
Tabi izleyiciye bunu bu şekilde anlatırsak olmaz. Sıkıcı gelebilir. O yüzden bizde biraz
komiklik katmak istedik. Esprili, duygusal, tatlı…
Peki Gönül Hırsızı için bir komedi dizisi dememiz doğru olur mu?
Komedi demeyelim biz ona. Daha çok latife. Đçinde latifesi olan bir dizi. Aslında tamamen
latif şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Hani derler ya “Latife latif gerek.”
Dimi? Bizde içinde latifesi olan latif şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Dilimiz döndüğünce
elimiz gittiğince.
Yani gayret ediyoruz. Kimsenin bunu en iyi ben anlatırım. Ben yaptım ben ettim gibi bir
iddiası olamaz. Biz ne yapıyoruz anlatmaya gayret ediyoruz. Đnşallah ters bir şey
yapmıyoruzdur. Güzel bir şey yapıyoruzdur.
Komedi dizisi deyince, ülkemizde de yeni yeni vücut bulan bir komedi tarzı var. Hani
emsallerini bilirsiniz. Gönül Hırsızı absürt komedi anlayışını karşılayan bir takım öğeler
ya da anlatım biçimleri barındıracak mı? Bu anlatım biçimine, bu komedi tarzına bakış
açınız nedir?
Valla absürt denilen şey kişisel olarak bana cazip gelse de genel izleyici ile iletişim kurmak
adına tercih edilecek türden bir şey değil. Absürt ten keyif alabilmemiz için mesela öncelikle
komediyi bilmemiz gerekiyor. Mizahı bilmemiz, mizah dergileri okumamız gerekiyor. Siz
çok sayıda insana hitap etmek ve onlarla bir takım duyguları paylaşmak istiyorsanız, onlarla
muhabbet etmek istiyorsanız, hemhal olmak istiyorsanız absürt anlatım biçiminden uzak
durmanız gerekir.
Diziye gelince. Yer yer bu tarz anlatım biçimleri olabilir. Ama bunlar gerçek hayatın
içerisinde de var. Hani hayatın içinde olduğu kadar absürtlükler olacak diyebilirim. Ama onun
dışında ne bir eksik ne bir fazla. Olmaz. O yüzden biz dizide normal bir mahallede, gerçek bir
mahallede yaşanılan bir dünyayı sunmaya çalışıyoruz. Bunun beraberinde getirdiği
absürtlükler tabiî ki var. Rastlamazmıyız hiç hani hiç olmayacak şeylere. Rastlarız.
Sokağa çıkarsınız. Yada trafiktesiniz. Adamın biri başında kovboy şapkası ile atının üzerinde
trafiğin içerisinden akıp gidiyor. Atla koşturuyor. Şimdi baktığın zaman bütün trafik duruyor.
Adam atının üzerinde tıkır tıkır arabaların arasından geçiyor gidiyor. Absürt bir görüntü.
O trafiğin olduğu zamanlarda bir şeyler satarlar ya. Herkes bir şey satar. Simit satar, gazoz
satar bilmem ne satar. Adamın biri ok satıyor. Şimdi. Kim alır bunu niye alır. “Oklar oklar”
diye bağırıyor adam. “Haydi iyi oklar geldi…” E ne yapacan peki. Bir yere mi saplayacaksın
ne yapacaksın hani?
Bu tür absürtlükler hayatın her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Hayatın kendi içinde var bunlar.
Olduğunu kadarını yapıyoruz bizde dizide. Olmadığı kadarını yapmıyoruz. Çünkü gerçeklik
duygusunun yoğun olduğu tatlı ve yüz güldürme gayreti içerisinde, naiflikleri olan bir dizi
Gönül Hırsızı.

Đnşallah. Biz yaparken çok seviyoruz Gönül Hırsızı’nı, keyif alıyoruz. Hoşumuza gidiyor
yaptığımız her şey. Bu güzel hoşa giden şeyleri seyircilerimize de aktararak paylaşmayı
düşünüyoruz.
Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız sorularımızı içtenlikle cevapladığınız için.
Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4423.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Yazıcıoğlu kazasına ilişkin görüntülere yayın
yasağı geldi
Yazıcıoğlu'nun ailesi mahkemeye başvurarak görüntülere yayın yasağı istedi.

11 Aralık 2013 Çarşamba 20:43

Malatya 2. No'lu Hakimliği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını
kaybeden, eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da
aralarında bulunduğu 5 kişiye ait görüntü içeriklerinin her türlü sesli, görüntülü, yazılı, görsel
medya ve internet ortamında yayınlanmasının ve gösterilmesinin yasaklanmasına karar verdi
http://www.trthaber.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4424.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

VALĐ ORHAN DÜZGÜN TOMARZA
ĐLÇESĐNĐ ZĐYARET ETTĐ
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ilçe ziyaretleri kapsamında bu hafta Tomarza ilçesine gitti.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, ilçe ziyaretleri kapsamında bu hafta Tomarza ilçesine gitti.
Vali Düzgün, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Tomarza, kabak çekirdeği üretimi
gerçekleştiren önemli merkezlerimizden biri. Kabak çekirdeğini ve 'Tomarza Taşı'nı daha iyi
değerlendirmenin yollarını arayacağız" dedi.
Vali Orhan Düzgün, Tomarza gezisinde ilk önce Tomarza Kaymakamı Sinan Aşcı'yı
makamında ziyaret ederek, ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Aşcı, Vali
Düzgün'ü Kaymakamlık girişinde karşıladı. Karşılamada, 2 öğrenci, Vali Düzgün'e çiçek
sunarken, Vali Düzgün de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Kaymakamlık makamında
ilçenin durumu hakkında brifing veren Kaymakam Aşcı,Tomarza'nın genel anlamda tarıma
dayalı bir ekonomisinin bulunduğunu,Kayseri'nin kabak çekirdeği üretiminin üçte birini
Tomarza'nın gerçekleştirdiğini kaydetti. Kaymakam Aşcı, Tomarza'da 6-7 firmanın faaliyet
gösterdiği taş ocağı işletmeciliğinin de ilçe ekonomisine katkıda bulunduğunu, ocaklardan
çıkarılan taşların hafifliği, sağlamlığı ve yalıtım özellikleri nedeniyle tercih edildiğini de ifade
etti.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Đlçe Emniyet Amirliğine geçen Vali Orhan Düzgün, yolda
vatandaşlarla sohbet etti. Đlçe Emniyet Amirliği'nde, Đlçe Emniyet Amiri Uğur Bayrak'tan
ilçede verilen emniyet ve güvenlik hizmetleri hakkında bilgiler alan Vali Düzgün, denetleme
defterini de imzaladı.
Tomarza Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Kayseri Valisi Orhan Düzgün, burada da
Belediye Başkanı Fahrettin Işık'tan ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediyenin
yürüttüğü ve Tomarza'nın çehresini değiştireceği belirtilen projeyi inceleyen Vali Düzgün,
kendi kendine yetebilen ilçelerden birisi olanTomarza'nın gelişmesi için Valilik olarak
üzerlerine düşen desteği vereceklerini kaydetti.
Belediye ziyaretinden sonra Tomarza Yatılı Đlköğretim Okulu'na (YĐBO) geçen Vali Düzgün,
burada öğrencilerle birlikte yemek yedi ve sohbet etti. Yemeğin ardından, okulun
Öğretmenler Odası'na geçen Vali Düzgün, burada öğretmenlerle de bir süre görüştü. Okul
çıkışında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Düzgün, daha sonra Tomarza Devlet
Hastanesi'ne geldi. Burada yapımı devam eden Devlet Hastanesi ek hizmet binasında
incelemelerde bulunan Düzgün, daha sonra hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti. Vali
Düzgün, hastalara birer karanfil verirken, çocuk hastalara da top ve oyuncaklar hediye etti.
Tomarza Devlet Hastanesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Orhan Düzgün,
Tomarza'nın Kayseri'nin kendi kendine yetebilen ilçelerinden olduğunu ifade etti. Vali
Düzgün, "Geçtiğimiz günlerde imzaladığımız bir protokol çerçevesinde, havaların elverişli
hale gelmesiyle birlikte, Sağlık Meslek Lisesi'nin temeli atılacak ve böylece Tomarza bir
Sağlık Meslek Lisesi'ne kavuşacak. Buradan ilçelerine eğitim, sağlık ve ibadethane
konusunda hayırda bulunan hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Tomarza'nın tarıma
dayalı bir ekonomisi var ve bunun içinde de Kabak Çekirdeği üretimi önemli bir yer tutuyor.
Kayseri, ülkemizin kabak çekirdeği üretiminde ilk sıralarda geliyor. Kayseri'de üretilen kabak
çekirdeğinin üçte biri de Tomarza'da üretiliyor. Ayrıca Tomarza'ya özgü taş da ilçede
çoğunlukla kullanılmasına rağmen, Kayseri genelinde ve civar illerde bilinmiyor. Tomarza
taşını il genelinde ve civar illerde tanıtımını yapıp, hafifliği, sağlamlığı ve yalıtım
özellikleriyle birlikte görsel zenginliğini de kullanıp daha iyi değerlendirmek ve Tomarza
ekonomisine daha çok katkı sağlamasına imkan vermek istiyoruz" diye konuştu.
Kar yağışının etkili olduğu Kayseri'de okulların tatil edilmediğini ve köy yollarında da
şimdilik herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildiren Vali Orhan Düzgün, il genelindeki
okullarda eğitimin ara verilmeden sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4425.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Gezi Parkı Davası Gergin Başladı
Kayseri’deki Gezi Parkı olaylarına karışan ve haklarında işlem yapılan 161 kişinin duruşması
öncesinde eski adliye binası önünde oluşturulan güvenlik alanına uyarılara rağmen
bayraklarla girmeye çalışan gruba polis müdahale etti.Kayseri...
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Kayseri’deki Gezi Parkı olaylarına karışan ve haklarında işlem yapılan 161 kişinin duruşması
öncesinde eski adliye binası önünde oluşturulan güvenlik alanına uyarılara rağmen
bayraklarla girmeye çalışan gruba polis müdahale etti.
Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, "mala zarar verme, hakaret, toplantı ve
yürüyüşün zorla dağıtılması, kamu malına zarar verme, toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23
maddede belirtilen aletlerle katılma, görevi yaptırmamak için direnme, kanuna aykırı toplantı
ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçu ile yargılanacak olan
161 kişinin duruşması öncesinde, eski adliye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Sabah saatlerinde adliye önünde yargılananlara destek vermek isteyenler, aramadan sonra
oluşturulan güvenlik alanına alındı. Güvenlik alanına ellerindeki bayraklarla girmek isteyenler
ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis gruba biber
gazı ile müdahale etti.
Müdahale sonrasında ortamın yatışmasıyla birlikte grup ellerindeki bayrakları bırakarak
güvenlik alanına girdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4426.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

“3,5 MĐLYON KALP HASTASI VAR”
Anakalp Hastanesi Baş Hekimi Op. Dr. Mustafa Kırman Türkiye’de 3,5 milyon civarında
Kalp hastasının tahmin edildiğini söyledi. Her yıl 100-150 bin civarında kişinin bu gruba
eklendiğini belirten Kırman, artan kalp hastalıkları konusunda uyarılarda bulundu.
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Anakalp Kalp Hastanesi’nin Baş hekimi Op. Dr. Mustafa Kırman, artan kalp hastalıkları ile
ilgili uyarılarda bulundu. Türkiye’de fastfood yiyeceklerine bir yönelim olduğunun altını

çizen Kırman, Türkiye’de her yıl 100-150 bin civarında kişinin kalp hastalıklarına
yakalandığını söyledi.
Kalp hastalıklarının gittikçe gençlere doğru ilerlediğini aktaran Kırman; “Eskiden yaşlı
hastalığıydı. Ama gittikçe gençleşen bir hastalık halini almaya başladı. Bunlarda ırsiyetin
beslenme alışkanlıklarının, egzersizden uzak bir hayat, sigara, stres, diyabet ve tansiyon gibi
birçok etken rol alıyor.
7 seneden beri Kayseri’de hizmet verdiklerini belirten Kırman, hastanelerinin Kayseri’deki
kalp ameliyatlarının %50’sini kendilerinin gerçekleştirdiğini söyleyerek, Ankalp Kalp
hastaneleri ile ilgili şu bilgileri verdi; “Kalp hastanemizin personeli 13 seneden beri
Kayseri’de hizmet veriyor. Özel olarak kalp ameliyatlarını başlatan ekibiz ve şuana kadar 15
bine yakın açık kalp ameliyatını aynı ekiple Kayseri’de yaptık. Anakalp Kalp Hastanesi’nde
de Kayseri’de yapılan açık kalp ameliyatlarının yarısı merkezimizde yapılmakta.
Anakalp Kalp Hastanesi’nde 3 kalp cerrahı, 4 kardiyalog, 1 biyokimya uzmanı, radyoloji
uzmanı, 1 anestezi uzmanı ve 3 tane acil hekim hastanemizde hizmet vermektedir. Günde
ortalama 3-4 açık kalp ameliyatı yapılmaktayız. Ameliyatlarımızda %99’a yakın bir başarımız
var. Bu dünya standartlarının üzerinde bir rakamdır. Kayseri’nin çevre illerine de hizmet
veriyoruz.”
Hastalarıyla irtibatlarının devamlı olduğunu söyleyen Kırman; “Aramızdaki samimiyet hasta
gelişinde bir artışı sağlıyor. Biz de hastalarımıza çeşitli ikazlarda bulunuyoruz. Hastaların işi
hastanesiyle ameliyattan sonra bitmiyor. Bizimle çalışan doktorlarımız aynı zamanda
merkezimizin de ortağıdır. Burada ameliyat olan biri 10 sene sonra buraya geldiğinde
ameliyat olduğu doktora tekrardan ulaşabiliyor. Birçok merkezde bu mümkün olmuyor.” dedi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4427.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Üniversitelilerin Naylon Poşet, Tepsi Ve Leğenle
Kayak Keyfi
Kayseri’de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen yaklaşık 150 üniversite öğrencisi; naylon
poşet, tepsi ve leğenle kayak yaptı.Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle zorlaşan hayat
şartları öğrencilerin eğlencesi haline geldi....
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Kayseri’de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen yaklaşık 150 üniversite öğrencisi; naylon
poşet, tepsi ve leğenle kayak yaptı. Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle zorlaşan hayat
şartları öğrencilerin eğlencesi haline geldi. Kayak merkezlerine gidemeyenler, karın keyfini
şehir merkezinde çıkarmaya çalıştı. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünerek kayak
merkezlerini aratmayan yollar, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin eğlence merkezi haline
geldi. Pratik zekalarını kullanan öğrencilerin eğlence için seçtikleri malzemeler görenleri

güldürdü. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden ‘Anayurt Öğrenci Evleri 1. Geleneksel
Anayurt Öğrenci Evleri Kaymaya Gidiyoruz’ adı altında grup kurarak toplanan yaklaşık 150
üniversite öğrencisi, Talas ilçesine bağlı Anayurt Mahallesi’nde buluştu. Evlerinden
getirdikleri naylon poşet, tepsi ve leğenlerle kayak yapan öğrenciler renkli görüntüler
oluşturdu. Toplanan üniversite öğrencilerine kulüp ve mahallelilerin de katılmasıyla soğuk
hava yerini sıcak bir ortama bıraktı. Gece saatlerinde bir araya gelen öğrenciler, kendi
imkanlarıyla edindikleri kayak malzemeleriyle keyifli saatler yaşadı. Yaklaşık 50 metrelik bir
yokuştan kayan öğrenciler; tepsi, leğen ve naylon poşetlerle kayak yaptı. Zaman zaman
meydana gelen ufak kazalar öğrencileri durduramadı. Öğrencilerle beraber snowboard ve
bisikletle de kayak yapanlar dikkat çekti. Etkinliği Facebook üzerinden öğrendiğini belirten
Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Gülşah Urgancı, eğlenmek için
arkadaşlarıyla beraber, evden getirdikleri poşetlerle kayak yaptıklarını dile getirdi. Đzmir’den
geldiğini ve ilk defa bu kadar çok kar gördüğünü kaydeden Urgancı, “Kayseri’de yapılacak
etkinliklerden en güzeli bence bu. Bütün öğrencilerin toplanıp bir araya geldiği bir etkinlik ve
çok da eğleniyoruz şu an. Biraz canımız yanıyor, üşüyoruz ama iyi ve güzel bir şekilde stres
atıyoruz. Bu yaşıma kadar bir defa kar gördüm ancak o da 2-3 santim kadar tuttu. Evden
getirdiğimiz poşetlerle kayıyoruz. Dün de buradaydık ve dün düşüp dizimi incittim. Çok
kalabalık olduğu için birbirimizin üzerine düşebiliyoruz. Eve gidince acısını çekeceğiz ama
bunlar tatlı kazalar” diye konuştu. Antalya’dan Kayseri’ye gelen ERÜ Harita Mühendisliği 3.
sınıf öğrencisi Semih Turgut ise, “Aslen buralıyım ama Antalya’dan geldim. Tabii
hayatımızda hiç bu kadar kar görmedik. Buradaki ortam hiç görmediğimiz bir ortam. Genelde
poşetlerle kayıyoruz. Arkadaşlar tepsi getirdi evden. Kimi arkadaşlar da leğenle kayıyor. Çok
eğlenceli bir ortam var” ifadelerini kullandı. Kayak yapmak için yurttan kaçtıklarını belirten
bir grup öğrenci de, “Biz poşetle kayıyoruz. Yurttan kaçıp geldik. Giriş saatimiz 23.00 ama
bizi alacaklarını zannetmiyoruz. Burada çok güzel bir ortam var ve gitmek istemiyoruz. Bu tür
etkinliklerin de devam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu. Öğrencilerle beraber etkinliğe
katılanlar arasında yer alan mahallelilerden Nihat Karakaya, kayak için Erciyes’e gitmeye
gerek olmadığını belirterek, “Çok güzel bir etkinlik. Đnternetten gördük. Davet etmişler,
geldik. Erciyes’in en uzun pisti 3 kilometre ama buranın da Erciyes’ten geri kalır yanı yok”
dedi. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru, öğrenciler gruplar halinde evlerine döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4428.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Anne ve Baba adayları DĐKKAT!
Memorial Kayseri Hastanesi tarafından anne ve babalar için ücretsiz Doğuma Hazırlık Kursu
düzenlenecek.Memorial Kayseri Hastanesi yetkilileri, “Keyifli, heyecanlı ve bir o kadar da
stresli geçebilen hamilelik döneminin başındayken merak ettiğiniz...
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Memorial Kayseri Hastanesi tarafından anne ve babalar için ücretsiz Doğuma Hazırlık Kursu
düzenlenecek.
Memorial Kayseri Hastanesi yetkilileri, “Keyifli, heyecanlı ve bir o kadar da stresli geçebilen
hamilelik döneminin başındayken merak ettiğiniz ve belki de biraz endişelendiğiniz konular
olabilir. Memorial Doğuma Hazırlık Kursu hamilelik ve doğum süreci boyunca ihtiyacınız
olacak tüm bilgiler ve uygulamalı derslerden oluşan programları ile anne ve baba adaylarının
yanında olacak” ifadesinde bulundu.
Memorial Kayseri Hastanesi yetkilileri, “40 hafta süren hamilelik yolculuğunda, anne
adaylarının bilinçli hamilelik dönemi geçirmeleri için düzenlenen Memorial Doğuma Hazırlık
Kursu, tüm anne ve baba adaylarına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Bebek sahibi
olacak çiftler Memorial Kayseri Hastanesi uzman doktorlarından öğrenecekleri bilgiler
ışığında bilinçli bir hamilelik dönemi yaşıyor” diyerek kurs hakkında şu bilgileri verdi:
“Memorial Doğuma Hazırlık Kursu; Kayseri Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans
Salonu’nda 21 Aralık Cumartesi günü başlıyor.
BĐRĐNCĐ HAFTA
Kursun birinci haftasında gebelik oluşumu, gebelik süresince anne adaylarında meydana gelen
fizyolojik değişiklikler, gebelik süresince risk oluşturabilecek durumlar ele alınıyor. Ayrıca,
anne adayı gebelik süresince dengeli ve yeterli beslenme hakkında beslenme ve diyet
uzmanları tarafından bilgilendiriliyor.
ĐKĐNCĐ HAFTA
Kursun ikinci haftasında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından katılımcılar
doğum hakkında bilgilendiriliyor. Anestezi doktoru da doğum ağrısını azaltıcı yöntemleri
katılımcılarla paylaşıyor. Gebelik süresince ve sonrasında oluşabilecek psikolojik sorunlar ve
tedavi yöntemleri de bu eğitimlerde anlatılan konular arasında yer alıyor.
ÜÇÜNCÜ HAFTA
Eğitimin son haftalarında ise bebeklikten çocukluğa gelişim ve yapılması gereken aşılar
hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bunun yanı sıra sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek için
burun solunumunun önemi anlatılıyor.
Katılmak isteyen vatandaşlarımız Bilgi ve Kayıt için 444 7 888 numaralı telefonu
arayabilirler”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4429.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

“DERSHANELERĐN TAVRI HEP YANLIŞTI”
Gazetemize dershane tartışmaları ile ilgili özel açıklamalarda bulunan Kayseri Özel Eğitim
Kurumları Derneği (KÖÖKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yalçın Yelken; “Biz
KÖÖKDER olarak başından beri bu tavrı yanlış bulduk. Devlet alternatifler sunduktan sonra
bağırıp, çağırmanın lüzumu yok.” dedi.
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Dershane tartışmasında şuana kadar hükümet ile cemaat arasında geçen iki kutuplu bir
tartışmayı izledik. Tartışmanın Kayseri yansıması da aynı şekilde cereyan etti. Peki acaba
tablo böylemiydi? Hükümetin izlediği politikada dershanelerin tavrı cemaat kurumlarınınki ile
paralel miydi? Kayseri Özel Eğitim Kurumları Derneği (KÖÖKDER) Yönetim Kurulu
Başkanı Sinan Yalçın Yelken konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Yelken,
dershaneler tarafından yapılan ve kamuoyunda yer alan açıklamaların kendilerini
yansıtmadığını söylüyor.
“Dershaneleri değil, özel liseleri konuşmalıyız”
KÖÖKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yalçın Yelken, başından beri dershanelerin
kapatılmaması için yürütülen kampanyayı ve üslubu tasnif etmediklerini söylüyor. Yelken;
“Hükümetin son açıklamasına kadar bizim de düzenleme ile ilgili bazı olumsuz tavırlarımız
vardı. Fakat dershaneler ile ilgili yeni düzenlemede bize birçok tercih sunulmuş. Birincisi özel
okula dönüşüm, ikincisi akademik lise olmamız yönünde (Şuanda kafamıza yatan seçenekte
bu) ve üçüncüsü de halk eğitime devredin ve borçlarını da biz devralalım diyorlar. Bu yeni
teklifte çok ta kızacak veya küsecek bir şey yok.” diyerek Bunların içi doldurulup
olgunlaştırıldığı taktirde son derece önemli gelişmelerin olduğunu söylüyor. Dershanelerin
böylelikle diploma vereceklerini de belirten Yelken, bundan sonra dershanenin yerine
akademik liseyi konuşacaklarını kaydediyor.
Ankara’da yapılan çalıştayda da bulunduğunu söyleyen Yelken, hükümetin tavrını olumlu
bulduğunu söyledi.
“Bazı arkadaşlar sadece hakaret etmek için gelmişler”
Ankara’da yapılan çalıştay ile ilgili basına yansıyan haberleri Yelken’e sorduk. Gerçektende
de hükümet dayatmacı bir tavır mı izledi sorusuna Yelken şu cevabı verdi; “Benim orada
gördüğüm tablo: Özdebir’den ve Güvender’den bir grup arkadaş direk hakaret etmeye
gelmişler. 700 kişinin neredeyse üçte ikisi salonu terk etti. Müsteşarı hiç dinlemediler. Yazılı
bir metin getirmişler. Metinlerini okudular ardından da bağırıp çağırıp dışarı çıktılar. Dışarı
çıkmayan arkadaşlara hakaret edildi. Niye çıkmıyorsunuz? Hükümetten bir şey mi aldınız gibi
sözlü sataşmalarda bulunuldu. Sonra onu söyleyen adama özür dilletirildi.
“Alternatifler sunulduktan sonra bağırmak anlamsız”
Toplantı çok verimsizdi. Ben Müsteşar olsam toplantıyı bir kez yaparım ikincisini yapmam.
Bizim orada yaptığımız toplantı heralde 6.’sıymış. Birtakım şeyleri söyleyerek dışarı çıktılar.
Fakat daha sonraki görüşmelerimizde olumlu projeler var.”
Yelken eğer eğer dershaneler konuşulacaksa olayın çok farklı boyutlara taşımanın anlamı
olmadığını söyleyerek; “Bize verilen 3 alternatif var. Her dershanenin bunlara uyma durumu
var. Yeter ki devlet bunun içerisini doldursun ve somut hale getirsin. Devlette dershane de
bizim. Böyle bir üsluba gerek yok. Biz KÖÖKDER olarak başından beri bu tavrı yanlış
bulduk. Devlet alternatifler sunduktan sonra bağırıp, çağırmanın lüzumu yok.” dedi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4430.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Gazeteci Orhan Gazi Başgül Toprağa Verildi
Kayseri’de Gazeteci Orhan Gazi Başgül kılınan cenaze namazının ardından toprağa
verildi.Kayseri’de daha önce Anadolu Haber Gazetesi ve Kayseri Güneş Gazetesi’nde görev
yapan Orhan Gazi Başgül, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını...

12 Aralık 2013 Perşembe 12:51

Kayseri’de Gazeteci Orhan Gazi Başgül kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kayseri’de daha önce Anadolu Haber Gazetesi ve Kayseri Güneş Gazetesi’nde görev yapan
Orhan Gazi Başgül, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Başgül’ün cenazesi,
öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Đldem Mezarlığı’nda defnedildi.
Cenaze namazına merhumun mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Orhan Gazi Başgül, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Đlgili Galeriler
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4431.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Đncesu’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kayseri’nin Đncesu Đlçesinde yolun kaygan olması sonucunda direksiyon hakimiyetini
kaybeden bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre
Z.C.’nin kullandığı otomobilin Nevşehir istikametine gittiği...
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Kayseri’nin Đncesu Đlçesinde yolun kaygan olması sonucunda direksiyon hakimiyetini
kaybeden bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre
Z.C.’nin kullandığı otomobilin Nevşehir istikametine gittiği sırada, yolun buzlu ve kaygan
olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve takla attığı öğrenildi.Meydana gelen
kazada otomobil sürücüsü Z.C. ile birlikte otomobilde bulunan S.T., Y.C., A.R.C. ve
O.Y.Ç.’nin yaralandığı öğrenildi.Yaralıların Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
tedavi altına alındığı ve kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4432.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

KAR YAĞIŞI SOBACILARA YARADI
Kayseri’de hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve kar yağışının ardından soba
satışlarında artış oldu.Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesi soba satan esnafın yüzünü
güldürdü. Soba satıcıları satışlarının...
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Kayseri’de hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve kar yağışının ardından soba
satışlarında artış oldu.
Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesi soba satan esnafın yüzünü güldürdü. Soba satıcıları
satışlarının iyi olduklarını söylerken, vatandaşlarda evlerini ısıtmak için sobacılara akın etti.
Kayseri’de soba satıcısı olan Fikret Karabaşoğlu, kar yağışının ardından soba satışlarında artış
olduğunu söyledi. Kayseri’de yaşayan vatandaşların tuğlalı soba tercih ettiklerini belirten
Karabaşoğlu, “Soba satışlarımız çok şükür iyi. Bu aralar çok yoğunuz. Kar yağdığı için
bundan sonra satışlarımız daha da hızlanır. Kayseri için tuğlalı sobalar ön plandadır. Talep
olarak genelde tuğlalı küçük sobalar isteniyor. Vatandaşlar soba kurarken bacalarını
temizlemiyorlar” ifadelerini kullandı.
Fikret Karabaşoğlu ayrıca soba kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da
bilgiler vererek, “Bütün bahaneler sobada olarak kabul ediliyor ama vatandaşın baca sistemini
çok iyi kurması lazım. 6 boruyu geçmemesi lazım. Bir sobaya 12 boru takılıyor. Buda emişi
düşürdüğü için sıkıntı yaşanıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4433.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Tipi nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı
Kayseri’de gece başlayan yoğun tipi nedeniyle 40 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.Đl
Özel Đdaresi yetkililerinden alanın bilgiye göre, gece yoğun tipi nedeniyle Pınarbaşı’da 30,
Sarız’da 8 , Bünyan’da 1 , Tomarza’da 1,...
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Kayseri’de gece başlayan yoğun tipi nedeniyle 40 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Đl Özel Đdaresi yetkililerinden alanın bilgiye göre, gece yoğun tipi nedeniyle Pınarbaşı’da 30,
Sarız’da 8 , Bünyan’da 1 , Tomarza’da 1, olmak üzere toplam 40 adet köy yolunun ulaşıma
kapalı olduğu bildirildi.
Yetkililer yol açma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4434.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Erciyes'te Hafta sonu tesisler bedava
Erciyes'te kayak sezonu 14 Aralık Cumartesi günü açılacak. Açılış nedeniyle Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kayakseverlere bir hediyesi olacak. Kayseri halkı,
Erciyes'teki 18 mekanik tesisten açılışa özel hafta sonu...
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Erciyes'te kayak sezonu 14 Aralık Cumartesi günü açılacak. Açılış nedeniyle Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin kayakseverlere bir hediyesi olacak. Kayseri halkı,
Erciyes'teki 18 mekanik tesisten açılışa özel hafta sonu ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Son yağışlarla birlikte Erciyes'teki kar kalınlığı 80 santimetreye çıkarken pistler de Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından hazır hale getirildi. Erciyes'in kayak için hazır
hale gelmesiyle de sezon açılış tarihi de 14 Aralık Cumartesi günü olarak belirlendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki sezonun açılması nedeniyle kayak severlere
bir jestte bulundu. 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günleri Erciyes'teki 18 mekanik
tesisten Kayseri halkı ücretsiz olarak faydalanabilecek.
100 KĐLOMETRE PĐST HAZIR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en iyi kayak merkezlerinden biri haline getirmek
için önemli yatırımlar yaptığı Erciyes'te kayak pisti sayısı 34'e çıktı. Pistlerin toplam uzunluğu
ise 100 kilometreyi buldu. Bu pistlere kolaylıkla ulaşımı sağlayacak olan 18 mekanik tesis
bulunuyor. Mekanik tesislerin toplam uzunluğu ise 23 kilometre civarında. 18 mekanik tesis
sezon açılışına özel hafta sonu ücretsiz olarak çalışacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4435.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri Erciyesspor Ligin En Az Gol Atan
Takımı Oldu
Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından olan Kayseri Erciyesspor, 14 hafta sonunda ligin
en az gol atan takımı oldu.Kayseri Erciyesspor, 14 hafta sonunda rakip kalelere 9 gol atarken,
kalesinde 20 gol gördü. Kayseri Erciyesspor, 3 galibiyet, 3...
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Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından olan Kayseri Erciyesspor, 14 hafta sonunda ligin
en az gol atan takımı oldu.
Kayseri Erciyesspor, 14 hafta sonunda rakip kalelere 9 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
Kayseri Erciyesspor, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile ligin 16. sırasında
bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4436.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kentsel Dönüşüm Zirvesi Yapıldı
Daha önce Đstanbul, Ankara, Đzmir, Adana ve Antalya'da yapılan ''Her Yönüyle Kentsel
Dönüşüm Zirvesi''nin antılcısı, Kayseri'de yapıldı.Kadir Has Kongre Merkezi yanındaki
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Salonu'nda düzenlenen...

12 Aralık 2013 Perşembe 13:55

Daha önce Đstanbul, Ankara, Đzmir, Adana ve Antalya'da yapılan ''Her Yönüyle Kentsel
Dönüşüm Zirvesi''nin antılcısı, Kayseri'de yapıldı.
Kadir Has Kongre Merkezi yanındaki Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Salonu'nda
düzenlenen zirveye, Kayseri Vali Yardımcısı Davut Haner, Đnşaat Müteahhitleri
Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Kayseri Çevre ve Şehircilik Đl Müdürü Hasan Bebek, ilçe belediye başkanları,
Kayseri Đnşaat Müteahhitleri Derneği (KAYĐM-DER) Başkanı Ali Aydın, müteahhitler,
muhtarlar, belediyelerin inşaatla ilgili birimlerinin sorumluları ve vatandaşlar katıldı.
Zirvenin açılışında konuşan KAYĐM-DER Başkanı Ali Aydın, Kentsel Dönüşümün sadece
sağlam binalar yapmak olmadığını, şehirleri her yönüyle geleceğe taşımak olduğunu bildirdi.
Aydın, ''Kentsel Dönüşüm yasası çıktığında bazı kesimlerde acaba bu yasa bir rant yasası mı
olacak, gibi endişeler dile getirildi. Bizler, müteahhitler olarak sadece sermayemizi ortaya
koyup kar amacı gütmüyoruz. Aynı zamanda, şehirlerimizi çocuklarımızın da ötesinde
torunlarımıza iyi bir şekilde emanet bırakmak gibi bir düşüncemiz de var. Bu sorumlulukla

çalışmalarımıza yön vermemiz gerekiyor. Bu nedenle Kentsel Dönüşüm Yasası'nı
önemsiyoruz'' dedi.
Đnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, 1999'daki Marmara Depremi
ve daha sonra yaşanan Van Depremi'nin hükümeti radikal kararlar almaya zorladığını ve bu
nedenle Kentsel Dönüşüm Yasası'nın çıkarıldığını belirterek, ''Bu yasayı biz müteahhitler
olarak önemsiyoruz. Türkiye'de 7 milyon civarında dönüşümü planlanan konut olduğundan
bahsediliyor. Türkiye genelinde toplam 21 milyon civarında konut var. Bu dönüşümü
planlanan konutların 1 milyonu da Đstanbul'da bulunuyor. Dönüşümü planlanan konutlardaki
çalışmalar yapılırken, herkesin biraz vicdanlı olması gerekiyor. Evet, halkımızın yüzde 90'ı
Kentsel Dönüşüm Yasası'nı bilmiyor ama bir o kadarı da bu dönüşümden kendisine nasıl bir
çıkar sağlayacağını düşünüyor. Adamın başını sokacak 90 metrekarelik bir evi var ama o ev
başına çökecek. O evi müteahhide veriyor ve 120 metrekare ev istiyor. Hem de yıkılacak
evinin yerine istiyor, belediyenin gösterdiği yeri beğenmiyor. Yasa gereği, evi yapılıp bitene
kadar oturacağı evin kirasını, taşınma masraflarını da devletten istiyor. Đnsaf yahu. Herkes
biraz da kendisini değil, ülkesini düşünmeli. Bu işi başaracaksak, vatandaş, bakanlık,
belediyeler, müteahhitler biraz vicdanlı olmalı. Vicdanlı değiller demiyorum ama bu konuda
biraz daha hassas davranmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm sadece sağlam zeminde sağlam
bir bina yapmak değil, şehirleri geleceğe sağlıklı, düzenli ve imarlı bir şekilde taşımaktır'' diye
konuştu.
Tellioğlu, her önüne gelenin müteahhitlik yapmaması gerektiğini ve bu konuda da
üniversitelerle ve bakanlıkla ortak bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, ''Đtiraf etmeliyim ki,
müteahhitlerimizin yarısı, sağlam bina, yeşil bina, yalıtım, inşaatta çalışan bir usta kaza
geçirirse ne yapmalıyım gibi konuları bilmiyor. Biz üniversitelerle temasa geçtik ve
müteahhitlerin bir eğitimden geçmesini, eğitim alan müteahhitlerin bir sertifika sahibi
olmasını sağlayacağız. Böylece en azından bu eğitimi alanlar, bilinçli bir şekilde işlerine
devam edecekler. Müteahhitlik yapmak isteyenler için de üniversitelerde bir program
uygulanmasını öngörüyoruz'' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, Kentsel Dönüşüm Yasası'nın, bir
rant yasası gibi görülmesi fikrinin, düşüncesinin bile kendisini rahatsız ettiğini, 'rant'
kelimesini ağzına bile almak istemediğini kaydetti. Özhaseki, Avrupa'da ve dünyada
belediyecilik anlayışının ve hizmetlerinin 350-400 yıl önce ortaya çıktığını, Türkiye'de ise çok
sonraları belediyecilik hizmetlerinin uygulanmaya konulduğunu belirtti. Avrupa'da
belediyecilik hizmetlerinin verilmeye başlanmasından sonra çok güzel binalar, eserler
yapılmaya başlandığını belirten Özhaseki, ''Bizde ise belediyecilik hizmetleri, ağaların ve
zenginlerin sunduğu birer hizmet olarak ortaya çıktı. Đşte ağanın birisi, yerleşim yerine suyu
getirdi, bir zengin yol yapmak sevaptır düşüncesiyle yolları yaptı. Çok değil, 20 sene önce
rahmetli Özel, Büyükşehir Yasası'nı çıkardı. Ondan sonra birkaç yasa daha çıktı. Bu yasaları
önemsiyorum ve değer veriyorum'' ifadelerini kullandı.
Kentsel Dönüşüm yapılırken, tarihi eserlere de ayrı bir önem verilmesi gerektiğini belirten
Özhaseki, ''Kentsel Dönüşüm sadece sağlam binalar yapmakla olmuyor. Kentsel Dönüşüm,
ayrıca her türlü sosyal donatılarıyla birlikte, sağlıklı ve kimlikli konutlarla şehri geleceğe
taşımaktır. Kayseri özelinde biz göreve geldiğimizde gecekondular vardı. Bu gecekondular,
imarsız, plansız ve sağlıksızdı. Böyle yapılar, şehrin güzelliğini ve sağlığını da bozuyor. Biz
uyguladığımız akılcı şehir planlamaları sayesinde bu gecekonduları bir bir ortadan kaldırdık.
Uygulamalarımız sayesinde Kayseri'de 50'ye yakın gecekondu mahallesi kaldırıldı. Onların
yerine her türlü sosyal donatısı olan sosyal konut projeleri hayata geçirildi ve gecekondu
yapımı önlendi'' diye konuştu.
Özhaseki, Kayseri'de yaşanan imar planı olayını da, ''Bundan yıllar önce Kayserili bir genç,
Almanya'ya gidiyor ve orada şehir planlamasını inceliyor. Daha sonra Kayseri'ye geliyor ve
şehrin planlı büyümesi için şehir planları hazırlıyor. Eski şehri bir kenara bırakıp yeni şehrin

farklı bir yerde gelişmesini öneriyor. Tabii bu önerisi hemen reddediliyor. Çünkü Kayseri'nin
ileri gelenleri, kendi oturdukları yerin gelişmesini istiyor'' şeklinde anlattı.
Binaların da bir kimliği olması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, ''Bundan 800 yıl öncesinden
Selçuklu'dan kalan eserlerin bir kimliği var, o esere baktığınız zaman Selçuklu eseri olduğunu
anlıyorsunuz. Osmanlı eserlerinin de kendine has bir kimliği var. Ancak Cumhuriyet
döneminde ve günümüzde yapılan binaların bir kimliği yok. Bizi yansıtmıyor. Çağdaş yapı
diyeceğiz ama o bile yok. Tarihi eserleri zamanında bilmeden yıkmışlar ama ben çok şükür
tarihi eser yıkma günahını işlemedim. Şimdi biz o tarihi eserleri ortaya çıkarıp koruyoruz aynı
zamanda da şehri sağlıklı bir şekilde geliştiriyoruz. Şehirler, geçmişle geleceği
bütünleştirmeli'' dedi.
Açılış konuşmalarının ardından çeşitli oturumlarla devam eden 'Her Yönüyle Kentsel
Dönüşüm Zirvesi'nde konunun paydaşları, Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde dönüşümün
nasıl gerçekleşeceğini tartıştılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4437.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Melikgazi Đlçe Teşkilatı Sarımsaklı
Mahallesinde
Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi
Mahalle toplantılarına devam ediyor. Melikgazi Đlçe Teşkilatının yeni toplantı adresi
Sarımsaklı Mahallesi oldu. Mahalle Toplantısında konuşan...
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Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi
Mahalle toplantılarına devam ediyor. Melikgazi Đlçe Teşkilatının yeni toplantı adresi
Sarımsaklı Mahallesi oldu. Mahalle Toplantısında konuşan Melikgazi Belediye Başkan Adayı
Kamil Karamete, yerel ve genel gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milliyetçi
Hareket Partisi Melikgazi Đlçe Teşkilatı Mahalle Toplantılarına Sarımsaklı Mahallesi ile
devam etti. Mahalle Toplantısına MHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve
Đlçe Yöneticileri katıldı. Mahalle Toplantısında konuşan Melikgazi Đlçe Başkanı Ertuğrul
Yücebaş, ülke gündeminde üzücü hadiselerin yaşandığında ifade ederek, “ insanlarına
seslenerek nereye kadar sesiz kalacaksanız” konuştu. Yerelde de Sarımsaklı Mahallesinin
durumunun içler acısını olduğunu belirterek, hizmette eşitlik olduğunu belirtti. Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ise yaptığı konuşma Kayseri’de rant kesimi
olduğunu belirterek onlara, Ne Mutlu Türküm Diyene levhaları indirildi, ülke parçalanmaya
çalışıyor deseniz de bu konuları onlara anlatmanız mümkün değildir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4438.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara yemek
götürüldü
Melikgazi Belediyesi Aşevi, hizmetlerini kar kış demeden sürdürdüğünü belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, 2 gündür ilçede yağan kardan dolayı evlerinden çıkamayan ihtiyaç
sahibi vatandaşlara evlerine sıcak aş götürüldüğünü...
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Melikgazi Belediyesi Aşevi, hizmetlerini kar kış demeden sürdürdüğünü belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, 2 gündür ilçede yağan kardan dolayı evlerinden çıkamayan ihtiyaç
sahibi vatandaşlara evlerine sıcak aş götürüldüğünü bildirdi. Melikgazi Belediyesince ilçenin
beş ayrı yerinde bulunan aşevlerinden günlük sıcak yemek alanlara yardımcı olunduğunu
ifade eden Başkan Büyükkılıç, Özellikle yoğun kar yağışında yaşlı ve engelli olanlar
vatandaşların yemek almada zorlandıkları tespit edildiğini belirtti.Ancak aşevlerinde sıcak
yemek ve ekmek dağıtımı hizmetlerini kar kış demeden sürdüğünü, iki gündür ilçede yağan
kardan dolayı evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine sıcak aş
götürüldüğünü ifada eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumda birlik ve beraberlik
ilkesi kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Yapılan bu yardımlar ile toplumda bir bakıma sosyal
belediyecilik hizmeti ile sosyal dengeyi sağlıyoruz. Zaten inancımız ve Anadolu kültürümüz
de bunu gerektirmektedir. Đki gündür yağan yoğun kardan dolayı aşevine gelip yemeği alan
vatandaşlarımız şimdi gelemiyor. Özellikle yaşlı ve hasta olanlar bu hizmetten mahrum
oluyor dolayısı ile mağdur oluyorlar. Bizler de sosyal devlet ve belediyecilik anlayışına göre
onları mağdur etmemek amacıyla evlerine sıcak aşlarını gönderiyoruz. Bu soğuk kış ayında
Melikgazi Belediyesi olarak sıcak aş vermenin duygusu içerisinde hizmetlerimizi
sürdürüyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4439.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Melikgazi Her Yerde
Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Kar temizleme ekiplerinin planlanan
program içerisinde 3 vardiya halinde, 96 araç ve 245 çalışanı ile kesintisiz hizmetlerine
devam ettiğini söyledi.Kar ile mücadele ekiplerinin çalışmalarını...
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Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Kar temizleme ekiplerinin planlanan
program içerisinde 3 vardiya halinde, 96 araç ve 245 çalışanı ile kesintisiz hizmetlerine
devam ettiğini söyledi. Kar ile mücadele ekiplerinin çalışmalarını yürüttüklerini ana cadde ve
bulvar ile hastane, okul yollarında ve çarşı içerisinde yoğun çalışmaların sürdüğünü belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç “Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiliyor.
Melikgazi merkezinde kapalı yol yok ve belediye ekipleri, kendi olanakları ve ayrıca
kiralanan dozer, greyder ve kamyonlar ile karla mücadele ederek, yolları açık tutmaktadır.
Melikgazi Belediyesi Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Battalgazi, Erciyes caddelerinde
grayder ile tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de ana yollarda tuz
serpme çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Turan, Subaşı, Gesi, Hisarcık, Kıranardı ve
Mimasinan yerleşim alanlarında mobil ekipler yani o bölgelere hizmet verecek ekipler
oluşturuldu. Kesintisiz hizmet devam ediyor “ dedi.Daha önce organize ve koordine edilen
ekiplerin vardiya usulü çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç,
özellikle ana cadde ve bulvarlar da, eğimli yollarda yine özellikle Turan ile Subaşı bölgesi
arasında tipiye maruz kalan alanlarda tuzlama çalışmaları sık sık yapılmakta olduğunu
kaydetti.Başkan Memduh Büyükıklıç, vardiya ekiplerinde 22 kepçe, 14 tuzlama aracı ve 12
beko lader olarak bilinen kepçe yer aldığını ve toplam 245 çalışanın görev yaptığını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4440.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri Saatçiler Anahtarcılar Ve Bujitericiler
Odası Genel Kurula Gidiyor
Kayseri Saatçiler Anahtarcılar ve Bujitericiler Odası Olağan Genel Kurula gidiyor.Organ
seçimli Olağan Genel Kurul toplantısının 5 Ocak 2014 Pazar günü Elmacıoğlu Đskender
Toplantı salonunda gerçekleştirileceği öğrenildi. Çoğunluk sağlanamadığı...
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Kayseri Saatçiler Anahtarcılar ve Bujitericiler Odası Olağan Genel Kurula gidiyor.
Organ seçimli Olağan Genel Kurul toplantısının 5 Ocak 2014 Pazar günü Elmacıoğlu
Đskender Toplantı salonunda gerçekleştirileceği öğrenildi. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde
genel kurulun 12 Ocak Pazar günü Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı
salonunda gerçekleştirileceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4441.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Hükümetleri biz kurup biz yıkmıyoruz'
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đletişim Fakültesinde, 'Kamuoyu Araştırmalarının Seçmen
Üzerindeki Etkisi' konulu konferans düzenlendi.Düzenlenen 'Kamuoyu Araştırmalarının
Seçmen Üzerindeki Etkisi' konulu konferansa, Erciyes Üniversitesi...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đletişim Fakültesinde, 'Kamuoyu Araştırmalarının Seçmen
Üzerindeki Etkisi' konulu konferans düzenlendi. Düzenlenen 'Kamuoyu Araştırmalarının
Seçmen Üzerindeki Etkisi' konulu konferansa, Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hamza Çakır, GENAR Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Genel Müdürü Mustafa
Şen, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan GENAR
Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Genel Müdürü Mustafa Şen “Siz ne kadar doğru bilimsel
araştırma yaparsanız yapın kabul edilmiyorsunuz. Hükümetleri biz kurup biz yıkmıyoruz.
Seçmeni sandığa götüren ya da götürmeyen bir çok sebep var. Bazı faktörler var ki lider,
parti, partinin geleneği, bunlar sizin davranışlarınızı belirliyor” dedi.Oy kullanırken parti
liderinin seçmen için önemli olduğunu belirten Şen “Ben oyumu kullanırken lidere bakarım.
Lider beni etkiler fakat bu açık faktör olarak görülür. Örtük faktör olarak etkileyen dindir.
Bugün en çok oy alan partinin başkanı çıkıp ben Budist olum dese ertesi gün oylama yapalım
0,5 oranında oy alır. Devlet kurup devlet yıkamazsınız ama doğru bir liderin iyi bir siyaset
yapması için pek çok malzeme sunarsınız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4442.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri’deki Gezi Parkı Olaylarına
Karışanların Yargılanması Sürüyor
Kayseri’deki Gezi Parkı olaylarına karışan 161 kişinin yargılanmalarına devam ediliyor.Eski
Kayseri Adliyesi’nde devam eden duruşmada 161 kişinin ifadeleri grup grup alınıyor. Sabah
saatlerinde başlayan duruşmaya mahkeme heyeti öğle saatlerinde...
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Kayseri’deki Gezi Parkı olaylarına karışan 161 kişinin yargılanmalarına devam ediliyor.
Eski Kayseri Adliyesi’nde devam eden duruşmada 161 kişinin ifadeleri grup grup alınıyor.
Sabah saatlerinde başlayan duruşmaya mahkeme heyeti öğle saatlerinde ara verdi.
Verilen ara sonrasında adliye önünde açıklama yapan TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz ,
“Đçerde özellikle üniversite öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun oluşturduğu 161 kişinin
yargılanması yapılıyor. Ama içerideki durum pek istedikleri gibi gençleri baskı altına alma,
gençleri fişleme korkuyla bir şekilde geri çekme amaçlarının başarılı olmadığının göstergesi.
Ben de davayı izleme şansım olduğu için bunu birebir çok rahat söyleyebiliyorum. Đçerde
konuşma sırasında bütün gençler aynı Haziran direnişinde olduğu gibi yüzlerinde
gülümsemeyi eksik etmeden o uyduruk iddianamenin o safsataları tamamen gözler önüne
seriyorlar” diye konuştu.
Duruşmayı izleyen CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin
saygın hakimleri, savcıları, avukatları, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan gençler, bir
komedinin oyuncuları olarak bugün bu adliyede yer alıyorlar. Đçerde iddianame okunuyor.
Đddianame şunu söylüyor burada ki Türkiye’nin geleceği olan gençler suçları AKP binasının
önünde bulunmak, suç aygıtları domates, limon, biber, su” dedi.
Mahkeme heyeti yaklaşık bir saat verilen aradan sonra yargılamaya devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4443.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Davayı Unutup Maça Daldılar
Kayseri’de çıkan Gezi Parkı olaylarında yargılanan 161 kişiye destek için sabah saatlerinde
adliye önüne gelen grup, duruşmanın uzaması üzerine oluşturulan güvenlik alanı içinde maç
yaptı.Kayseri’de çıkan Gezi Parkı olaylarında...
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Kayseri’de çıkan Gezi Parkı olaylarında yargılanan 161 kişiye destek için sabah saatlerinde
adliye önüne gelen grup, duruşmanın uzaması üzerine oluşturulan güvenlik alanı içinde maç
yaptı.
Kayseri’de çıkan Gezi Parkı olaylarında haklarında işlem yapılan 161 kişinin yargılanmasına
sabah saatlerinde başlandı. Erken saatlerde adliye önüne gelen bir grup, yargılanan
arkadaşlarına sloganlar atarak destek verdi.
Yargılamanın uzun sürmesi üzerine, adliye önünde bekleyen grup polis ekiplerinin
oluşturduğu güvenlik alanı içinde maç yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4444.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kocasinan'da Zümrüt Mahallesi ikiye bölündü
Yakut Doğdu
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Zümrüt Mahallesi'nin ikiye bölünmesiyle oluşan
diğer mahalleye Yakut ismini verdiklerini söyledi.Başkan Bekir Yıldız Zümrüt Mahallesi'nin
yeni imar hareketleriyle çok önemli ve süratli bir gelişme...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Zümrüt Mahallesi'nin ikiye bölünmesiyle oluşan
diğer mahalleye Yakut ismini verdiklerini söyledi.
Başkan Bekir Yıldız Zümrüt Mahallesi'nin yeni imar hareketleriyle çok önemli ve süratli bir
gelişme içinde olduğunun altını çizerek, "Mahallenin ikiye bölünmesi doğrultusunda talepler
gelmişti. Komisyonumuz inceledi ve talebi olumlu bulan rapor hazırladı, böylece Zümrüt
Mahallesi ikiye bölündü. Zümrütten doğan mahalleye Yakut ismini verdik" dedi.
Zümrüt'ün Kocasinan Belediyesi sınırları içinde yer alan en büyük alana sahip mahalle
olduğunu belirten Başkan Bekir Yıldız, " Mahalle'nin yeni ve eski çevre yola yakın
bölümlerinde çok hızlı bir imar hareketi başladı. Dolayısıyla nüfusu da arttı. Mahalleye yeni
yerleşen vatandaşlarımız hizmetlere ulaşmada kolaylık sağlanması amacıyla mahallenin
bölünerek yeni bir mahalle kurulmasını talep etti. Biz de inceledik, meclisimiz de gelen talebi
olumlu buldu. Zümrütten Yakut Doğdu. Hayırlı olsun" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4445.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Karayollarının 2013-2014 Kar Ve Buz
Mücadelesi Đle Đlgili Đstişare Toplantısı Yapıldı
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, 2013-2014 kış sezonunda daha etkin bir kar mücadelesi
yapmak ve vatandaşlarıın daha güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için, birlikte çalıştığı
kurumların katılımı ile istişare toplantısı yaptı.Toplantıya,...

12 Aralık 2013 Perşembe 15:04

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, 2013-2014 kış sezonunda daha etkin bir kar mücadelesi
yapmak ve vatandaşlarıın daha güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için, birlikte çalıştığı
kurumların katılımı ile istişare toplantısı yaptı.
Toplantıya, Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Haluk Tunçsu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Đl
Emniyet Müdürlüğü, Đl Jandarma Komutanlığı temsilcileri ve karayolları yetkilileri katıldı.
Bölge Müdürü Aydın Doğan, sorumluluk alanlarında 19 merkezde, 479 adet personel ve 163
adet makine ile çalışmaların sürdürüldüğünü, daha iyi bir sonuç alınabilmesi için karşılaşılan
problemlerin birlikte değerlendirip bir çözüm bulunması için bu toplantının düzenlendiğini
ifade etti. Daha sonra Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar bu konuda bir sunum yaparak,
karşılaşılan problemlerle ve çözümleri ile ilgili bilgi verdi.
Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Haluk Tunçsu yaptığı konuşmada yapılan çalışmalarla ilgili
memnuniyetini dile getirerek, Karayollarında kar ve buz mücadelesi ile ilgili yapılan program
için başta Karayolları 6. Bölge Müdürü Aydın Doğan olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına
teşekkür etti.
Toplantının sonunda, Karayolları 6. Bölge Müdürü Sayın Aydın Doğan, kış boyunca
vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi, trafik güvenliği ve can emniyetinin
daha konforlu olması için çalışmaların devam edeceğini, kurumlar arası koordinasyonun
kesintisiz sağlanması ve sürücülerin araçlarını kış şartlarına hazırlamalarının büyük önem arz
ettiğini vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4446.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Gönül Elçileri Projesi Çalışmaları Hız
Kesmiyor
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen ve 81 ilin vali eşleri tarafından yürütülen Gönül
Elçileri Projesi çalışmaları hız kesmeden yürütülüyor....
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen ve 81 ilin vali eşleri tarafından yürütülen Gönül
Elçileri Projesi çalışmaları hız kesmeden yürütülüyor. Kayseri’nin Türkiye’de en fazla eğitim
veren ikinci il olduğu proje kapsamında, Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Özvatan
ilçesinde mesleki eğitim projesinin tanıtımı ve aile eğitimiyle ilgili düzenlenen toplantıya
katıldı.
Özvatan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan
yaklaşık 80 kadın ile bir araya gelen Vali Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, Türkiye genelinde
yürütülen Gönül Elçileri Projesi’nin önemini ve proje kapsamında yapılan çalışmaları anlattı.

Kadınlara yönelik olarak düzenlenen ve kadınları toplumda hem eğitim seviyesi hem de
mesleki beceri anlamında daha güçlü hale getirmeyi amaçlayan projenin Kayseri’de başarıyla
uygulandığını ve ilçelerde yürütülecek çalışmaların ilkini de Özvatan ilçesinde başlattıklarını
belirten Gül Düzgün, şu bilgileri verdi:
“Proje kapsamında eğitimi yarım kalmış bayanların mesleki Açık Öğretim Liselerinde yeni
açılan alanlara kayıtlarının yapılarak elde ettikleri beceriler doğrultusunda istihdam yaşamına
katılımlarını sağlamak hedeflenmektedir. Eğitimli olmak ve mesleki beceri konusunda
donanımlı olmak kadınların kendilerini daha güçlü hissetmelerinde önemli bir rol
oynamaktadır ve onlara çalışma yaşamına girme ve girişimci olma cesaretini
kazandırmaktadır. Ayrıca işveren için de nitelikli ve meslek sahibi kadınları istihdam etmek
verimliliği arttırmak açısından tercih edilen bir yoldur. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların
mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve özellikle yüksek katma değer sağlayacak olan bilgi ve
iletişim teknolojilerinden yararlanmaları hem insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak
hem de bilgi toplumuna dönüşümü hızlandıracaktır. Aynı zamanda geleneksel cinsiyet
rollerine ilişkin kalıpların kırılmasına ve kadınların çalışmayı geçici yâda aile ekonomisine
katkı olarak görmenin dışında, kendilerini geliştirme, sosyal çevre oluşturma, meslek alanında
ilerleme, kariyer yapma ve toplumsal katılımın diğer alanlarında kadınları güçlendirmenin de
etki faktörü olmaktadır.”
Bayan Düzgün, kadınlara mesleki eğitim projesine ilgi duymaları ve açılacak kurslara
katılmaları çağrısında bulunarak, “Đlçemizdeki meslek lisesi bünyesinde yeni bölümler
açılarak sizlerin bu proje kapsamında mesleki eğitim almanızı sağlayacak ve artık sizlerin de
kolunda birer altın bileziğiniz olacak” dedi.
Özvatan ilçesi ve köylerinde ki kadınlara yönelik olarak düzenlenen toplantıda, Kadınlar için
Mesleki Eğitim Projesi ile ilgili sunumun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Đl
Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Kadir Yılmaz tarafından Aile içi Đletişim konulu
seminer verdi.
Bayan Düzgün, Özvatan ilçesinde, Özvatan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Gençlik
ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Fileden Yükselen Umut” projesine katılanları da
spor salonunda ziyaret ederek destek verdi. Bayan Düzgün, Vali Yardımcıları ile
kaymakamların eşlerinin de katıldığı Özvatan ziyaretinde, Özvatan Çok Programlı Lisesi’ni
de ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerin eserlerinden oluşan serginin açılışını yaptı.
- ŞEHĐT AĐLESĐNE ZĐYARET
Vali Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, şehidimiz Bekir Yeşilyurt’un Felahiye ilçesinde yaşamlarını
sürdüren anne ve babası Saime - Ali Yeşilyurt çiftini ziyaret etti.
Bayan Düzgün, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 23 Ağustos 2012 tarihinde şehit düşen Bekir
Yeşilyurt’un ailesinin acısına ortak olarak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında
olduğunu belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4447.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

KMYO ÖĞRENCĐLERĐNE DGS KONFERANSI
Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu’nda Sınav Akademi Dershanesi Tarih
Öğretmeni ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kozan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta
KMYO öğrencileri sınav hakkında bilgilendirildi.

12 Aralık 2013 Perşembe 16:49

Bugün 14.00’da KMYO öğretim görevlilerinden Tuncay Özşahin’in yönetimdeki Enerji ve
Elektrik, Elektrik ve Elektronik, Radyo TV Teknolojisi ve Elektronik Haberleşme bölümü
öğrencileri DGS hakkında merak edilenleri dinlediler. Serdar Kozan, DGS sınavının
detaylarını, zor ve kolay olan yanlarından bahsederken, sınavın sistemi, puanlama sistemi, ek
yerleştirmedeki dikkat edilmesi gereken konular, konu ile ilgili soru dağılımı, ek
yerleştirmelerde yapılacak doğru hamleler, üniversitelerin şimdi ve önceki yıllara göre
açtıkları kontenjanlardaki değişiklikler gibi konuları KMYO öğrencilerine detaylı bir şekilde
anlattı. Saat 14.00’da başlayan konferans yaklaşık bir saat sürdükten sonra öğrencilerin
sorularının ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4448.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Vali Twitter'dan seslendi: “ Siz de okursanız,
anlarsınız...“
Soğuk havanın etkisi ile yoğun bir kar yağışı etkisine giren Kayseri'de ilk ve ortaöğretim
öğrencilerinin okulların tatil olmasını istiyor olmasına Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün yanıtı
sosyal medyadan geldi."Orhan DÜZGÜN @DuzgunOrhan Sevgili çocuklar tatil istiyorsunuz
ama bizim görevimiz yolları ve okulları açık tutmaktır. Siz de okursanız, anlarsınız..."" Selim
Eminoğlu isimli bir takipçi ise " @eminogluselim 17 sa @DuzgunOrhan Sayın Valim
çalışmalrınızı tebrik ediyorum bu ülkede millet tatil yapmaktan nerdeyse okula uğramayacak
aynen devam edin efendim" şeklinde oldu.

12 Aralık 2013 Perşembe 17:14

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4449.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Hakimden Eylemciye Korkutan Şaka
Kayseri'deki Gezi Parkı olayları nedeniyle yargılanan Duygu D., “Đtiraf ediyorum. Bütün
küfürlü sloganları ben attım. Şaka şaka” dedi. Duruşmanın sonunda 8. Asliye Ceza
Mahkemesi Hakimi ise, “Davanın 29 Nisan 2014’e ertelenmesine...
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Kayseri'deki Gezi Parkı olayları nedeniyle yargılanan Duygu D., “Đtiraf ediyorum. Bütün
küfürlü sloganları ben attım. Şaka şaka” dedi. Duruşmanın sonunda 8. Asliye Ceza
Mahkemesi Hakimi ise, “Davanın 29 Nisan 2014’e ertelenmesine ve Duygu D.’nin
tutuklanmasına” diyerek, “Bu da benim şakam olsun” dedi. Kayseri’deki Gezi Parkı
olaylarına karışan 161 kişinin, 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasına başlandı.
Yaklaşık 8 saat süren davada, ifadesi alınan sanıklardan Duygu D., verdiği ifadesinde, “Đtiraf
ediyorum. Bütün küfürlü sloganları ben attım. Şaka şaka” diye konuştu. Akşam saatlerinde
biten duruşmanın sonunda 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi ise, “Davaya gelmeyen
sanıkların getirilmesine, eksik evrakların tamamlanması ve sanık Duygu D.’nin
tutuklanmasına” diyerek kararı yazdırdı. Karar sonrasında Duygu D. şaşırırken, hakim de “Bu
da benim şakam olsun” diyerek sanığı rahatlattı. Sanıklardan Ozan D. ise verdiği ifadesinde,
“Kız yüzünden kurban gittim. Polislere kız arkadaşımın nereye gittiğini sormak için gittim.
Ailesine haber verecektim. Sonrasında polis ekipleri beni de gözaltına aldılar. Ben eyleme
katılmadım” diye ifade verdi. Duruşmada, sanık avukatlarından Zübeyde Çopur, “Savunmamı
oturarak vermek istiyorum” dedi. Bunun üzerine hakim, “Nasıl saygı görmek istiyorsanız öyle
davranırsınız” cevabını verdi. Avukat Zübeyde Çopur da savunmasını oturarak verdi. 29
Nisan 2014 tarihine ertelenen dava sonrasında, duruşmaya gelenler kendilerine destek veren
arkadaşları ile birlikte adliye önünden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4450.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri’deki
Ertelendi

Gezi

Parkı

Olayları

Davası

Kayseri’de çıkan Gezi Parkı olaylarına karıştıkları için yargılanan 161 kişinin davası ileri bir
tarihe ertelendi.Kayseri eski adliye binasında görülen davada, mahkeme heyeti 161 kişinin
kimlik tespitini yaptıktan sonra ifadelerini aldı....
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Kayseri’de çıkan Gezi Parkı olaylarına karıştıkları için yargılanan 161 kişinin davası ileri bir
tarihe ertelendi.
Kayseri eski adliye binasında görülen davada, mahkeme heyeti 161 kişinin kimlik tespitini
yaptıktan sonra ifadelerini aldı. Yargılananların ifadelerinin alınmasından sonra mahkeme
heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve duruşmaya katılmayanların adres tespitlerinin
yapılarak duruşmada hazır bulunmalarının sağlanması için davayı Nisan 2014’e erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4451.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Başkan Yıldırım, Kentsel Dönüşümü Anlattı
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın Kayseri'de iki kez Talas'ta uyguladığı kentsel dönüşümü anlattı.Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile Đnşaat Müteahhitleri...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın Kayseri'de iki kez Talas'ta uyguladığı kentsel dönüşümü anlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Đnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunun (ĐMOK) daha önce
Đstanbul, Ankara, Đzmir, Adana ve Antalya'da gerçekleştirdiği "Her yönüyle kentsel dönüşüm
zirvesi“ Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı
Rifat Yıldırım, kentsel dönüşümün bir ülke gerçeği olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım,
Talas'ta yaklaşık 7 bin dairenin yasa gereği kentsel dönüşüme dahil olması gerektiğini
belirterek, bu rakamın ülke genelindeki rakamın milyonda birini oluşturduğunu kaydetti.
Talas'ın iki dönüşümü birden yaşadığına dikkat çeken Başkan Yıldırım, tarihi ve modern
hayatın bir arada bulunduğunu ifade etti.
Başkan Yıldırım şunları söyledi:
"Talas'ta tarihi dokuyu ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. 10 yıl önce 30 bin
nüfustan bugün 120 bine gelen bir ilçedeyiz. O açıdan modern binaların da hızla yükseldiği
bir konumdayız. Talas'ta 3. Kentsel dönüşüm hareketini 27 Aralık'ta Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ortak programla yapacağız. Daha önce de Sayın
Başbakanımız ikinci kentsel dönüşüm hareketini canlı yayınla Talas'a da bağlanmıştı. Biz
riskli alanlar değil, riskli yapılar çalışması yapıyoruz. Alanda problem yok."
Bir gün boyunca süren programın sonunda katılımcılar ikili sohbetlerde görüş alış verişinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4452.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Anaokullarına Trafik Eğitim Pisti
Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 18 ayrı bölgede anaokulu bulunduğunu
ve 2014 yılı içerisinde bu Ana Okullarına minyatür ancak bakanlık standartlarına uygun trafik
eğitim parkı yapılacağını bildirdi.24.10.1998...
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Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 18 ayrı bölgede anaokulu bulunduğunu
ve 2014 yılı içerisinde bu Ana Okullarına minyatür ancak bakanlık standartlarına uygun trafik
eğitim parkı yapılacağını bildirdi. 24.10.1998 tarih 23503 sayı ile Resmi Gazete de yayınlanan
Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği’nin 10. maddesinde Ana Okullarında Trafik Parkı,
Parkuru ve Pisti yapmaya yetkili kıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, belediye olarak
eğitime ve eğitimciye büyük önem verdiklerini özellikle küçük yaşta verilen eğitimi
önemsediklerini belirtti. Melikgazi Belediyesi olarak 3 ayrı okul inşa ettiklerini, 32 derslikli
Đldem okulunun Şubat ayında hizmete açılacağını ve ayrıca okullarda spor salonu, tiyatro
salonu, Öğretmenler odası, yalıtım ve dış cephe boyası gibi hizmetlerin rutin çalışmalar içinde
yer aldığını ifada eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak küçük yaşta verilen eğitimi önemsiyor ve bu yönde çalışmalar
yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt mahallesinde 15 yıldır hizmet veren ve her türlü donanımı ve
trafik akışının sergilendiği Trafik Eğitim Parkımız mevuttur. Burada 15 adet akü aracı vardır.
Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliğine istinaden Belediyeler Okul öncesi ve okul çağı
çocukların sayısı göz önüne alınmak suretiyle mahalli ihtiyaçlara göre çocuk trafik eğitim
parklarını uygun olarak yapmak, ücretsiz olarak kullanıma sunulmak üzere yetkilendirilmiştir.
Hem belediyecilik anlaşımız hem de bize verilen sorumluluk ve yetki içerisinde ilçe sınırları
içerisinde yer alan tüm anaokullarında projesi bakanlık standartlarına uygun olmak üzere
Trafik Eğitim Parkı inşa edilecektir. Bunun için Anaokullarında gerekli çalışmalar yapıldı.
Projelendirildi. 2014 yılının ilkbaharında inşaatlarına başlanacaktır”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4453.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri Đstihdam Görevlileri Eğitimi Yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 14.11.2013 tarihinde düzenlediği “Sosyal Yardımlar ile
Đstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi Çalıştayı”...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 14.11.2013 tarihinde düzenlediği “Sosyal Yardımlar ile
Đstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi Çalıştayı” sonrasında hazırlanan eylem planı
çerçevesinde sosyal yardım faydalanıcılarının en hızlı ve verimli bir şekilde istihdama
kazandırması amacıyla Kayseri’de çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Kayseri'de görev yapan
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında ilk kez 2010 yılında kurulmuş olan ĐŞKUR
Hizmet Noktaları'ndaki personellerden atama-tayin, emeklilik gibi nedenlerle görevi
değişenlerin yerine yeni personeller belirlenerek ĐŞKUR yetkilileri tarafından 12-13 Aralık
2013 tarihlerinde Valilik Binası Toplantı Salonunda 2 günlük “Đstihdam Görevlileri Eğitimi”
verildi.Basın, Halka Đlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu Nayil Coşkun, Çalışma Đlişkileri görevlisi
Songül Tufan, Đş ve Meslek Danışmanları Ömer Çanga ve Đlhan Gökhan tarafından eğitime
katılanlara teorik ve uygulamalı olarak ĐŞKUR Hizmetleri tanıtıldı. Yapılan bu çalışmanın
sosyal yardım alan kişilerin hızlı ve etkili bir şekilde istihdama katılmasında yönünde fayda
sağlayacağı bekleniyor.Eğitimin ikinci ayağında ise ilerleyen tarihlerde Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından ĐŞKUR Kayseri personeline eğitim verilecek olup
kurum hizmetleri tanıtılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4454.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri'de 15 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
Tipi nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı 10, Sarız ilçesine bağlı 5 köy yolu, tipi
nedeniyle ulaşıma kapandı.Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, tipinin etkili olduğu
Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde zaman zaman bazı...
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Tipi nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı 10, Sarız ilçesine bağlı 5 köy yolu, tipi
nedeniyle ulaşıma kapandı.Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, tipinin etkili olduğu
Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde zaman zaman bazı köy yollarının kapandığı belirtildi.
Pınarbaşı'nın 10, Sarız ilçesinin ise 5 köyünde tipi nedeniyle yolların kapalı olduğu, ekiplerin
yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4455.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Odalar, Genel Kurula Gidiyor
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası ile Kayseri Otomobilciler, Kamyoncular,
Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası Genel Kurul'a gidiyor.Kayseri Lokantacılar ve
Pastacılar Esnaf Odası'nın 15'inci Olağan Genel Kurulu, 4 Ocak 2014 Cumartesi...
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Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası ile Kayseri Otomobilciler, Kamyoncular,
Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası Genel Kurul'a gidiyor. Kayseri Lokantacılar ve
Pastacılar Esnaf Odası'nın 15'inci Olağan Genel Kurulu, 4 Ocak 2014 Cumartesi günü Đl Özel
Đdare Salonu'nda yapılacak. Genel Kurul'da yönetim için seçim de gerçekleşecek.Kayseri
Otomobilciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoför Esnaf Odası da 37'nci Olağan Genel
Kurulu'nu 5 Ocak 2014 Pazar günü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4456.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Yeni Nüfus Cüzdanlarında Sona Gelindi
TÜBĐTAK tarafından geliştirilen ve 'Akıllı Kimlik Kartı' olarak da isimlendirilen yeni nüfus
cüzdanları, sağlayacağı kolaylıklarla da adından söz ettirecek. Yeni nüfus cüzdanlarının
dağıtıma başlanmasıyla birlikte, 1976 yılından...
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TÜBĐTAK tarafından geliştirilen ve 'Akıllı Kimlik Kartı' olarak da isimlendirilen yeni nüfus
cüzdanları, sağlayacağı kolaylıklarla da adından söz ettirecek. Yeni nüfus cüzdanlarının
dağıtıma başlanmasıyla birlikte, 1976 yılından beri hayatımızda olan mavi ve pembe nüfus
cüzdanları geçerliliğini yitirecek.
Bugüne kadar 5 kez değişen nüfus cüzdanlarının güncel hale getirilmesi amacıyla yapılan
çalışmalar sonunda 2009 yılında pilot il seçilen Bolu'da uygulamaya konulan yeni nüfus
cüzdanlarında bulunan çip sayesinde kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği
denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacak. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan
usulsüzlük, yolsuzluk ve malî kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.)
asgariye inecek. Sağlayacağı güvenli kişi doğrulaması nedeniyle e-Devlet hizmetlerinin
niteliği ve sayısı artacak. Yenilenmesi çalışmaları süren ehliyetlerin de e-Kimlik'e dahil
edilebilmesi konusu ise henüz araştırma aşamasında. Bu gerçekleşirse ehliyet taşımaya da
gerek kalmayacak.
Đçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde, yeni nüfus
cüzdanlarıyla ilgili şu bilgiler yer alıyor:
''Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı pilot çalışmaları, 4 Temmuz 2007 tarihli ve 26572 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2007/16 Nolu Başbakanlık Genelgesi uyarınca yürütülmüştür.
Pilot uygulaması üç aşamada yürütülen projenin birinci aşamasında TUBĐTAK UEKAE
tarafından geliştirilen işletim sistemi uygulamaları ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve
kart okuyucularının test çalışmaları yapılmıştır. 2. aşaması 01.09.2008 - 05.12.2008 tarihleri
arasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve Bolu Đli
Merkez Đlçesinde yerleşik 14 bin vatandaşımıza kimlik kartı verilerek gerçekleştirilmiştir.
Bolu Đlindeki vatandaşlarımızın tamamını kapsayan pilot uygulamanın 3. ve son aşaması
31.08.2009 tarihinde başlatılmış olup 01 Kasım 2010 tarihinde tamamlanmıştır.

Pilot uygulamada verilen kimlik kartları sadece Bolu Đlindeki sağlık ve sosyal güvenlik
kurumlarında kullanılmaktadır. 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olan ve ileri baskı teknikleri
ile kişiselleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nda TÜBĐTAK-UEKAE tarafından
geliştirilen milli işletim sistemine sahip yonga (chip) bulunmaktadır. Kimlik kartı ile sağlanan
hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel ve elektronik olmak üzere farklı güvenlik
seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmıştır.
Pilot uygulama kapsamında, değişik kart dağıtım yöntemleri (dağıtık, yarı-merkezi, gezici)
denenmiştir. Ayrıca, kart dağıtım yöntemlerine bağlı olarak, mektupla davetiye, muhtarlık
askı listesi gibi randevu yöntemleriyle kişiler bilgilendirilerek kart kişiselleştirme
merkezlerine davet edilmiştir.
2010 yılı Kasım ayında sona eren pilot uygulama sonrasında, Bakanlığımız Nüfus ve
Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü (NVĐGM) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBĐTAK) tarafından, elektronik kimlik kartının ülke çapında yaygınlaştırılmasına
ilişkin fizibilite çalışması yapılmıştır.
Hazırlanan fizibilite raporuna istinaden, elektronik kimlik kartının ülke çapında
yaygınlaştırılmasını amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi
2012 Yılı Yatırım Programına alınmış ve 20.04.2012 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi ihale edilmiştir.
Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkân
vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi kartı boyutlarında olması tasarlanan Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartının 2014 yılı ilk çeyreğinde vatandaşlarımıza verilmeye başlanması
planlanmaktadır.''
NÜFUS CÜZDANLARININ TARĐHĐ YOLCULUĞU
1927 yılında ilk nüfus sayımının yapılmasının ardından ’Herkes kayıt altına alınsın ve tüm
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının nüfus cüzdanı olsun’ düşüncesiyle 1928 yılında
Osmanlıca ve 32 sayfalık nüfus cüzdanına geçildi. Latin alfabesine geçilmesinin ardından
1929 yılında ise Latin alfabesiyle yazılan yapraklı nüfus cüzdanı uygulamaya girdi.
Yürürlükte en uzun kalan bu nüfus cüzdanı (62 yıl) 1991 yılına kadar kullanılabildi. Bunun
içinde erkek vatandaşların askerlik bilgileri dahil her türlü bilgisi yer alıyordu. 1976 yılında
ise ilk kez kadın ve erkek nüfus cüzdanları farklı renklerde (erkeklerde mavi kadınlarda
pembe) düzenlendi. TC kimlik numarası verilmesinin ardından 2000 yılından itibaren de şu
anki nüfus cüzdanlarına geçildi. Mevcut nüfus cüzdanlarının öncekinden farkı, TC kimlik
numarası olması ve medeni hali ile Dini’nin ön sayfadan arka sayfaya alınması olarak ortaya
çıkıyor.
TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ KĐMLĐK KARTI'NIN FAYDALAR
Kimlik kartı ile vatandaş farklı belge, kart taşımak durumunda kalmadan kimlik doğrulaması
yapılabilecek. T.C. Kimlik No uygulamasında olduğu gibi tek kart-tek şifre dönemine
geçilecek. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek. E-Devlet kapsamında
sunulan hizmetlere, internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişilebilecek.
Uzmanlar, yeni kartın, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde
elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi en aza indireceğini, kamu hizmetlerinden
yararlanan kişilerin hak sahipliği denetiminin kolay ve güvenli bir şekilde yapılacağını
belirtiyorlar. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve malî
kayıpların (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık gibi) asgariye ineceğini ifade eden
uzmanlar, sağlayacağı güvenli kişi doğrulaması nedeniyle de e-Devlet hizmetlerinin
niteliğinin ve sayısının artacağını kaydediyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4458.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Öğretmenlerden Öğrencilere Sopalı Koruma
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde görevli öğretmenler Eşref Şahin ve
Mehmet Kaplan, evi köyün dışında olan öğrencileri yabani hayvanların saldırmaması için
ellerinde sopalarla evine kadar bırakıyor.Develi’nin Sarıkaya...
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Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde görevli öğretmenler Eşref Şahin ve
Mehmet Kaplan, evi köyün dışında olan öğrencileri yabani hayvanların saldırmaması için
ellerinde sopalarla evine kadar bırakıyor.Develi’nin Sarıkaya köyünde Eşref Şahin ve Mehmet
Kaplan, okul çıkışında evleri köyün dışında bulunan öğrencileri ellerindeki sopalarla koruyor.
Öğretmenlerden Eşref Şahin, “Evi köyün dışında bulunan öğrenciler için köyün dışına
çıkıyoruz. Öğrenciler küçük olduğu için köpekler ve yabani hayvanlar saldırabilir. Bu nedenle
bizler de elimizdeki sopalarla hem kendimizi hem çocukları korumaya çalışıyoruz. Çocukları
ailelerine sağ salim teslim ediyoruz” diye konuştu. Öğretmenlerin bu duyarlılığı köylüler
tarafından takdirle karşılanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4459.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kemal Tekden, Ahmet Arvasi’yi Anlattı
Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, katıldığı konferansta Seyyid Ahmet
Arvasi’yi anlattı.Tekden Grup Yönetim Başkanı Kemal Tekden, Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Türkistan Medeniyet Kulübü tarafından hazırlanan...
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Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, katıldığı konferansta Seyyid Ahmet
Arvasi’yi anlattı.Tekden Grup Yönetim Başkanı Kemal Tekden, Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Türkistan Medeniyet Kulübü tarafından hazırlanan ‘Seyyid Ahmet
Arvasi’yi Anmak ve Anlamak’ konferansına konuşmacı olarak katıldı. Konferansta
öğrencilere Seyyid Ahmet Arvasi’yi anlatan Tekden, Arvasi’nin bir gençlik sevdalısı
olduğunu söyledi. Gençlik yıllarını bu tür insanların arasında geçirdiklerini söyleyen Kemal
Tekden, şöyle konuştu:

“Bizler gençliğimizi bu tür insanların arasında geçirdik. 25-30 yıl kadar evvel bizim
öğrencilik yıllarımızda Necip Fazıl Kısakürek vardı. Büyük bir davanın adamıydı. Ben
Arvasi’yi neslin hocası diye tanıtmak istiyorum. Bizim neslimiz ona çok borçlu. O düşünce
adamıydı. Fikir adamıydı. Kendine mahsus fikirleri vardı.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4460.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Erü’de ‘cinsel Dokunulmazlık’ Anlatıldı
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ konferansı
düzenlenildi.Đletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde, Başkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları,...
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Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ konferansı
düzenlenildi. Đletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde, Başkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları, öğrencilere ‘Cinsel
Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ı anlattı. Konferansta konuşan Hafızoğulları, bütün toplumlarda
beşeri cinselliğin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları, “Evliliği cinselliğin
toplumsal tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Cinsellik tek taraflı bir olay değildir. Beşeri bir
faaliyettir. Rızaya dayanmayanları cezalar yasaklamaktadır. Ceza kanunumuza baktığımız
zaman beşeri niteliğin cezalandırıldığını görüyoruz. O konuda beşeri cinselliğin
düzenlendiğini görürsünüz. Bu konuda kadın kaçırmanın ve kadın oynatmanın suç olduğunu
görürsünüz. Eskiyle uyum sağlayacak bir şekilde kadın kaçırmanın düzenlenmiş olduğunu ve
suç olduğunu görürsünüz” dedi.Seminere, Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4461.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Erü Besyo, Başarılı Öğrencilerini Ödüllendirdi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ulusal ve uluslar
arası yarışmalarda madalya alan öğrencilere ödül verdi.ERÜ BESYO Konferans Salonu’nda
düzenlenen ödül töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ulusal ve uluslar
arası yarışmalarda madalya alan öğrencilere ödül verdi.
ERÜ BESYO Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof.
Dr. Fahrettin Keleştemur, madalya alan öğrencilerle gurur duyduklarını söyledi. Keleştemur,
“Üniversitemizin adını ulusal ve uluslar arası düzeyde duyuruyorsunuz. Üniversitemiz adına
sizi tebrik ediyoruz. Bu ödüller manevi desteklerdir. Bütçemiz iyileştiğinde sizlere maddi
olarak da destek vermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Törende, farklı dallarda madalya kazanan 33 öğrenciye ödül verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4462.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Dershaneler Kayıt Dışı Đstihdam Yuvası
Đstinasız Kayseri’deki bütün dershanelerin kayıt dışı istihdamda bulunduklarını belirten
eğitimciler, Đl Milli Eğitim’in neden denetim yapmadığına anlam veremediklerini söylediler.
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Kayseri piyasasında uzun zaman dershane sahipliği ve yöneticilik yapmış olan Fizik
Öğretmeni Suat Çelik dershanelerin kayıt dışı istihdam yuvası olduğunu ileri sürdü. Çelik’in
iddiası üzerine konuyu dershane piyasasında çalışan bazı öğretmen ve yöneticilere sorduk.
Đddiayı doğrulayan eğitimciler, dershanelerin istihdam ettikleri bazı personellerin kayıt dışı
çalıştırdığını söylediler. Đstinasız Kayseri’deki bütün dershanelerin kayıt dışı istihdamda
bulunduklarını belirten eğitimciler, Đl Milli Eğitim’in neden denetim yapmadığına anlam
veremiyorlar.
Kayıt dışı ekonomi
Dershaneler ayrıca işsiz mezunları da sigortasız ve asgari ücrete çalıştırarak ve Milli Eğitim
bünyesinde çalışan bazı öğretmenleri istihdam ederek kayıt dışı ekonomiye de neden
oluyorlar. Bu sorunlar ortadayken ve biliniyorken Đl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün herhangi bir
denetim yapmaması da ayrıca düşündürüyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4463.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

“KAPIMIZA SEVE SEVE KĐLĐT VURURUZ”
Kayseri Ekol Dershanesi’nin kurucularından Seçkin Karakuzu, dershanelerin hem kendilerini
hem de öğrencileri çok yorduğunu söyledi. Ayrıca Karakuzu kapılarına seve seve kilit
vuracaklarını belirterek, “Rızkımız Allah’tan bugün işimizin adı dershane yarın başka bir şey
olur.” dedi.
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Kayseri Ekol Dershanesi’nin kurucularından Seçkin Karakuzu, hem okula hem de dershaneye
giden çocukların yorucu bir temponun içerisine girdiklerini söyledi. Bu yorucu tempo
içerisinde kendilerinin de çok yorulduğunu kaydeden Karakuzu; “Ama bu birazda sistemden
kaynaklanıyor. Öncelikle sistemin değiştirilmesi gerekiyor. Biz de yoğun bir tempo
içerisindeyiz. Ne hafta içi ne de hafta sonu dinlenecek bir günümüz yok. Haftanın 7 günü
çalışıyoruz. Bu nedenle gerçekten ortadan kaldırılması gereken bir sistem var. Belki birçok
kişi hafta sonu ailesiyle birlikte pikniğe gidebiliyor ama biz gidemiyoruz.” dedi.
Devam eden dershane tartışmalarında kendilerini gönül rahatlığıyla kapılarına kilit
vuracaklarını kaydeden Karakuzu Şunları söyledi; “Ama burada çalışanlar işsiz kalmasın.
Rabbim bizim rızkımızı verir. Bugün adı dershane olur yarın başka bir şey. Hükümet doğru
olduğuna inandığı bir şeyi yapmaya çalışıyor. Yalnız ben bu süreçte Başbakan’ın bazı
konularda yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Bunun nedeni etrafında hiçbir eğitimcinin
olmamasından kaynaklanıyor.”
Haber/Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4464.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Bangladeş'te Đdam Edilen Abdülkadir Molla
Đçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Anadolu Gençlik Derneği, Bangladeş'te idam edilen Cemaati Đslami Hareketi Genel Sekreteri
Abdülkadir Molla için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası
konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacit...
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Anadolu Gençlik Derneği, Bangladeş'te idam edilen Cemaati Đslami Hareketi Genel Sekreteri
Abdülkadir Molla için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası
konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, "Cemaati Đslami'nin
öncü kadrosu ve mensupları serbest bırakılmadığı müddetçe Bangladeş hükümetini ikinci
Đsrail olarak nitelendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Hunat Caminde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş
katıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazında vatandaşlar Bangladeş'te idam edilen Cemaati Đslami
Hareketi Genel Sekreteri Abdülkadir Molla için dua etti. Gıyabi cenaze namazı sonrası
konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip, "Cemaati Đslami
Hareketinin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla Bangladeş'in kukla hükümeti tarafından idam
edilmiştir. Bu idam Allah'a, peygambere ve ahiret gününe inan her Müslüman'ın nezdinde bir
şehadettir. Biz Allah'a, peygamberine ve ahiret gününe inan Müslümanlar olarak öncelikle
Abdülkadir Molla'nın şehadetini tebrik ediyoruz. Yine inanıyoruz ki efendimiz şehit
Abdülkadir Molla'nın alnından öpecektir. Ona ne mutlu ki şehit Abdülkadir Molla, şehit Yasir
ailesi ile Bedir'in ve Uhud'un şehtileriyle birlikte olacaktır. Bangladeş'in Müslüman halkı
elbette bizim kardeşimizdir ancak Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı Bangladeş'te
Müslümanlara karşı terör estiren ve insan müsveddelerinden oluşan kukla bir hükümet
işbaşındadır. Allah'ın laneti bu bu hükümetin mensuplarının üzerine olsun. Allah'ın laneti bu
kararı alan sözde yargı mensubu kasapların üzerine olsun" diye konuştu.
Bangladeş hükümetini eleştiren Kip, "Bangladeş'in kukla Başbakanı bayan Şeyh Hasina
Vecid, Müslüman kasabı Ariel Şaron'u aratmamaktadır. Đslam dünyası için Bangladeş
hükümeti ikinci bir Đsrail'dir. Hasina Vecid'de hak ettiği üzere bayan Şaron'dur.
Emperyalizmin taşeronu Bangladeş hükümetini ve bu hükümetin iliştirilmiş Başbakanı bayan
Şaron'u ağır biçimde kınıyor ve lanetliyoruz. Bizler Anadolu Gençlik Derneği ve kardeş sivil
toplum kuruluşları mensupları olarak bu idamı, mahkeme sürecini ve diğer tutuklamaları
şiddetle protesto ediyoruz. Bayan Şaron'u ve hükümetini en ağır biçimde lanetliyoruz.
Cemaati Đslami'nin öncü kadrosu ve mensupları serbest bırakılmadığı müddetçe Bangladeş
hükümetini ikinci Đsrail olarak nitelendirmeye devam edeceğiz. Hükümetin bu şartlarda ülkeyi
seçimlere götürmesinin göstermelik bir hamle olduğunu şimdiden tüm dünyaya ilan ediyoruz"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4465.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Ak Parti Kayseri Milletvekili Karayel, Bütçe
Görüşmelerinde Konuştu
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, TBMM’de görüşülmekte olan 2014 mali yılı
bütçe kanun tasarısının dördüncü oturumunda Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde
AK Parti grubu adına konuştu.Karayolları Genel Müdürlüğünün...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, TBMM’de görüşülmekte olan 2014 mali yılı
bütçe kanun tasarısının dördüncü oturumunda Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde
AK Parti grubu adına konuştu. Karayolları Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesi üzerine AK
Parti grubu adına söz aldığını belirterek, "Yol medeniyettir dedik. ‘Gidemediğin Yer Senin

Değildir.' sözünü rehber aldık, 11 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde 98.5 milyar harcayarak
ulaşılmayan ülke toprağı bırakmadık" dedi. Karayel, ülkemizde toplam 65.627 km yol ağının
bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Bunların yaklaşık 2244 km'si otoyoldur. Otoyol
projelerinin en önemlisi 421 km uzunluğundaki körfez geçişi ve Gebze-Đzmir otoyol
projesidir. Bu projenin 5 yılda tamamlanması beklenmektedir. Bir başka önemli otoyol projesi
ise Đstanbul'a yapılacak üçüncü köprünün de içinde yer alacağı Kuzey Marmara otoyol
projesidir. Bu proje 6 milyara mal olacaktır. Çanakkale Boğazı köprüsünün içinde olacağı
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyol projesi, Niğde-Ankara ve Ankara-Samsun ile
Ankara-Đzmir otoyol projeleri 2023'e kadar tamamlanarak hayata geçirilecektir.
Karayollarının, yaklaşık 32.000 km si devlet yolu, 31.000 km si il yolu standardın dadır. Bu
yolların 22.000 km'si bölünmüş yol olup, 6100 km geçmiş iktidarlar döneminde, 16.744 km'si
de Ak Parti iktidarında yapılmıştır. 2003 öncesi 6 Đlimiz bolünmüş yolla birbirine bağlı iken,
bugün bu sayı 74 olmuştur. Bu yollardan, Ülkemizdeki tescilli 16.826.000 kara taşıt araçları
yararlanmakta olup, yurt içi karayolu taşımacılığımızın %90'ı yapılmaktadır. Yurt içi kara
taşımacılığı toplamda 182 milyon ton/km yük taşınmaktadır. Ülkemizdeki bu taşımayı 430
bin civarında K belgeli taşımacılık firmaları yapmaktadır. Bu yollarımız yapılırken, dağlar
aşılmıyor, onlarca tünellerle dağlar, ovalara kavuşturuluyor. Yol yapımlarında yaklaşık 95000
kişi istihdam ediliyor. Bu tüneller neresidir dersek; Karşıyaka, Iğdır, Bolu, Çiftehan-Pozantı,
Tatvan(Kuzgunkıran), Hopa/Cankurtaran, Đspir/Ovit, Manisa/Sabuncubel,Ilgaz, Kop,
Kahramanmaraş Püren tünelleridir. Malatya Erkenek Tüneli de 2 yıl içinde tamamlanacaktır.
Bu yollar ve tüneller sayesinde yakıt ve iş gücünden yılda 15 milyar tasarruf sağlanmıştır.
Ordu-Sivas-Kayseri-Adana-Hatay arasındaki bu duble yolda 12.000 m uzunluğunda 22
tünel’de yapılmış olacaktır. Bu yol ağımız bittiğinde Akdeniz-Karadeniz arasındaki mesafe
daha kısa ve ulaşılabilir olacaktır. Hedefimiz Türkiye'nin 100. Kuruluş yıl dönümünde
ülkemizi 70 bin km bölünmüş yola kavuşturmaktır. Yeni yollarımızın yapımının yanında
mevcut yollarımızın kalitesini artırmak için BSK çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılına
kadar mevcut yollarımızın BSK'sı için toplamda 20 milyarın üzerinde harcama yapılacaktır.
Kendi seçim bölgemizdeki Kayseri / Ankara -Niğde - Malatya - Yozgat -Sivas arasındaki
yollarımızın tamamı BSK olarak ihale edilmiş, büyük bir kısmı bitirilmiş,2002 yılında 85 km
olan bölünmüş yol 2013 yılında 493 km olmuştur. bu yollar 2014 yılı sonuna kadar tamamı
BSK olarak bitirilecek ve 750 milyon harcama yapılacaktır.
Ayrıca Kayseri güney çevre yolunun 13 km’lik kısmının altyapı işleri bitirilmiş, garipçe
köprülü kavşağı ve kayseri girişindeki boğaz köprüleri 2014 yılı içerisinde bitirilecektir.
Ayrıca; Derevenk Viyadüğü 2014 yılında ihale edilecektir.
Kayseri Erciyes mastır planı çerçevesinde kış turizmine yönelik olarak yapılan yatırımlar son
hızıyla devam etmekte olup, bu proje bitiğinde 5000 kişiye iş imkânı sağlanacaktır. KayseriErciyes-Develi yolu 2014 yılı içerisinde BSK’lı duble yol olarak bitirilecektir.
Develi-Saimbeyli yolu bitme aşamasına gelmiş, Yahyalı- Mansurlu yolunun bitmesiyle
Kayseri-Adana daha yakın hale gelecektir.
Kayseri Tomarza yoluna 2013 yılı içerisinde başlanmış.28 km olan bu yol 2014 yılında
tamamlanacaktır. Tomarza-Tufanbeyli-Göksun yolunun mutlaka TCK yol ağına alınması
halinde Maraş - Kayseri 85 km daha kısalacaktır.
Türkiye’nin kalkınmasında ve Hayallerin gerçeğe dönüşmesinde katkısı olan başta
Başbakanımız olmak üzere, Bakanlarımıza, Bölge Müdürlerine ve çalışanlara emeği geçen
tüm personele teşekkür eder. Bütçenin hayırlı olmasını dilerim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4466.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Đş Adamlarına Vize
Müjdesi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 13 Aralık Cuma günü
Avrupa Birliği Bakanlığı’nda, Macaristan ile vize kolaylığı anlaşması imza törenine
katıldı.Başkan Hiçyılmaz, Ankara’da, AB Bakanı ve Başmüzakereci...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 13 Aralık Cuma günü
Avrupa Birliği Bakanlığı’nda, Macaristan ile vize kolaylığı anlaşması imza törenine katıldı.
Başkan Hiçyılmaz, Ankara’da, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun huzurunda Macaristan’ın
Đstanbul Başkonsolosluğu ile ortaklaşa gerçekleştirilen törende, anlaşmaya katılımcı ticaret ve
sanayi odaları başkanlarının da imza koyduklarını söyledi.
Başkan Hiçyılmaz, Bakan Bağış ve Başkan Hisarcıklıoğlu’nun büyük destekleri ve katkıları
ile gerçekleşen anlaşma ile Macaristan başta olmak üzere Schengen üyesi tüm Avrupa
ülkelerine daha kolay gidilebileceğini belirtti. Hiçyılmaz, imzaladıkları anlaşma sonucunda
Kayseri Ticaret Odası üyeleri başta olmak üzere Kayserili sanayici ve işadamlarının 2 ile 4
yıllık süreyi kapsayan vize alabileceklerini belirtti.
Hiçyılmaz, imzalanan anlaşma ile Macaristan ile Türkiye arasındaki ticaretin daha da ivme
kazanacağına inandıklarını ifade ederek, Kayseri’nin bu ülkeye olan ticaretinin artırılması için
çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.
Hiçyılmaz, vize kolaylığı anlaşması imzalanmasıyla ilgili açıklamasında, Macaristan ile
ilişkilere önem verdiklerini belirterek, Miskolc şehri Ticaret Odası'nın, Kayseri Ticaret Odası
ile “Kardeş Oda” ilişkisi bulunduğunun altını çizdi. Hiçyılmaz, iki şehir arasındaki ticaretin
gelişmesi açısından katılacakları etkinliklerin büyük önem arz ettiğini kaydetti.
Başkan Hiçyılmaz, kurulan ikili ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması için, yapılan davet
üzerine önümüzdeki yıl Mayıs ayında Kayseri Ticaret Odası’ndan geniş katılımlı bir heyetle
Macaristan’a gitmeyi planladıklarını da ifade etti.
Başkan Hiçyılmaz, 17 Aralık tarihinde Macaristan’ın Đstanbul Başkonsolosluğu tarafından
düzenlenen Macar Evi Kültür ve Eğitim Merkezi açılış töreni ile 18 Aralık 2013 Çarşamba
günü ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılacağı, Marmara Üniversitesi ile Kaposvar
Üniversitesi arasında kardeş üniversite protokolü imza törenine de katılacaklarını sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4467.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Suni Göl Buz Tuttu
Kayseri’de havaların soğuması ile birlikte suni göl buz tuttu.Kayseri’de hava durumunun
hissedilir derecede düşmesi ile birlikte, Beştepeler Mesire Alanı’nda bulunan ve içerisinde
hayvanların barındığı suni göl buz tuttu. Gölün buz...
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Kayseri’de havaların soğuması ile birlikte suni göl buz tuttu.
Kayseri’de hava durumunun hissedilir derecede düşmesi ile birlikte, Beştepeler Mesire
Alanı’nda bulunan ve içerisinde hayvanların barındığı suni göl buz tuttu. Gölün buz tutan
kısmının su hayvanlarının yaşaması için kırılırken, gölün içine akan yapay şelalenin de aşırı
soğuklar yüzünden donduğu görüldü.
Öte yandan, gölün içerisinde yaşayan hayvanların da soğuktan olumsuz etkilendiği
gözlemlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4468.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Bünyan Belediyesinde Kar Mesaisi
Bünyan Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğünce oluşturulan kar teyakkuz ekibi gece ve gündüz
kar mesaisini aralıksız sürdürüyor.Gün boyunca köy ve kasabalarda dahil şehir içinden gelen
telefonları da değerlendirerek ulaşımın aksamaması...
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Bünyan Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğünce oluşturulan kar teyakkuz ekibi gece ve gündüz
kar mesaisini aralıksız sürdürüyor. Gün boyunca köy ve kasabalarda dahil şehir içinden gelen
telefonları da değerlendirerek ulaşımın aksamaması için çalışan Bünyan Belediyesi kar
temizleme ekipleri 24 saat depo saha amirliğinde hazır bekletiliyor. Her gün sabah erken
saatlerde başlayan kar temizleme çalışmaları gece geç saatlere kadar devam ederken mahalle
muhtarlarının da ihbarları dikkate alınarak tüm cadde ve sokaklar temizlenmeye çalışılıyor.
Şuana kadar Bünyan’da ana caddeler ve ana arterlerde kar temizleme çalışmaları devam
ederken, kapalı köy ve belde yolu bulunmadığı bildirildi.
Vatandaşlar kış boyunca Bünyan Belediyesi 110 ve 153’nolu telefonlardan yardım çağrısında
bulunabilecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4469.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Gazeteci Ali Altuntaş Baba Oldu
Kayseri Star Haber ve Sabah Gazetesi muhabiri olan Ali Altuntaş ve Feride Altuntaş çiftinin
Ayaz isminde erkek çocuğu oldu.Memorial Hastanesi’nde gerçekleşen doğumda 2 kilo 970
gram doğan erkek çocuğuna Ali Altuntaş ve Feride Altuntaş, ‘Ayaz’...
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Kayseri Star Haber ve Sabah Gazetesi muhabiri olan Ali Altuntaş ve Feride Altuntaş çiftinin
Ayaz isminde erkek çocuğu oldu.Memorial Hastanesi’nde gerçekleşen doğumda 2 kilo 970
gram doğan erkek çocuğuna Ali Altuntaş ve Feride Altuntaş, ‘Ayaz’ ismini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4470.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Ak Parti’li Kadınlardan Engellilere ‘mavi
Kapak’ Desteği
AK Parti Talas Đlçe Teşkilatı Kadın Kolları üyeleri engellilere yardım etmek için mavi kapak
topladı.Düzenlenen program hakkında bilgiler veren AK Parti Talas Đlçe Teşkilatı Kadın
Kolları Başkanı Suna Çakır, 8 aydan beri kapak topladıklarını...
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AK Parti Talas Đlçe Teşkilatı Kadın Kolları üyeleri engellilere yardım etmek için mavi kapak
topladı.Düzenlenen program hakkında bilgiler veren AK Parti Talas Đlçe Teşkilatı Kadın
Kolları Başkanı Suna Çakır, 8 aydan beri kapak topladıklarını söyledi. Engelliler için
duyarlılıklarını göstermeye çalıştıklarının altını çizen Çakır, “Biz sekiz aydır bunun
mücadelesini veriyoruz Ak kadınlar olarak. Duyarlılığımızı göstermeye çalıştık inşallah
engelli bir vatandaşımıza bir arabada bizim desteğimiz olur düşüncesindeydik. Bu
kampanyanın devamı gelecek inşallah daha farklı etkinliklerde bulunacağız. Sadece bu en
küçük bir programdı” ifadelerini kullandı.Suna Çakır ayrıca, engelli vatandaşlara desteklerini
sürdürmek için kapak toplamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4471.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Doğada Yaşayan
Bırakıldı

Hayvanlar Đçin Yem

Kayseri’nin Develi ilçesinde, doğada yaşayan hayvanlar için yem bırakıldı.Develi belediyesi
tarafından kuşlar ve dağlarda yaşayan hayvanlar için Erciyes Dağı eteklerindeki bazı
bölgelere yem, kemik ve ekmek bırakılırken ilçe merkezindeki...
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Kayseri’nin Develi ilçesinde, doğada yaşayan hayvanlar için yem bırakıldı.
Develi belediyesi tarafından kuşlar ve dağlarda yaşayan hayvanlar için Erciyes Dağı
eteklerindeki bazı bölgelere yem, kemik ve ekmek bırakılırken ilçe merkezindeki sahipsiz
köpekler için de parklar içerisindeki besleme ünitelerine de ekmek ve yem bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4472.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Şehit Nazımbey Mahallesindeki Jandarma
Binası Kültür Ve Turizmin Kazandırılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Şehit Nazımbey
Mahallesinde yer alan tarihi Jandarma Binası’nın restore edilerek "Kültür ve Turizm
Merkezi"ne dönüştürüleceğini bildirdi.Melikgazi Belediye sınırları...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Şehit Nazımbey
Mahallesinde yer alan tarihi Jandarma Binası’nın restore edilerek "Kültür ve Turizm
Merkezi"ne dönüştürüleceğini bildirdi.
Melikgazi Belediye sınırları içerisinde 800 civarında Kayseri Kültür Envanterine kayıtlı tarihi
yapı ve sit alanı bulunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi
olarak tarihe olan saygımız ve sahiplenmemiz tescillenmiştir. Çünkü Çayırağası konağını

restore ederek bilimin hizmetine sunduk. Şuanda Bağpınar da tarihi çeşme ile köprüyü,
Yanıkoğlu mahallesinde yer alan Babük Bey ile Emir Şahap Yapılarını aslına uygun olarak
onarmaktayız. Gesi Güney Mahallesi Merkez Đlkokulunun projesi çizilmektedir. Şimdi de
yıllardır Kayseri’nin merkezi Şehit Nazımbey Mahallesinde bulunan eğitim, güvenlik ve son
olarak mesken olarak kullanılan Kayseri evi diğer bilinen adı ile Jandarma Konağı restore
edilecektir. Yapılan restorasyon çalışması sonrası bina hem kültür evi olarak, hem de turizmin
hizmetine sunulacaktır ” dedi.
Şehit Nazımbey Mahallesinin Kayseri’nin merkezinde yer alan ve birçok tarihi mekâna ev
sahipliği yapan mahalle olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Jandarma
Konağının aslına uygun olarak onarılacağını ve iç mekânın da Eski Kayseri ev eşyaları ile
donatılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4473.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Yerel Eğitim Sisteminde Đmaj Yönetimi Eğitimi
Ve Danışmanlığı Projesi Tamamlandı
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanıp ORAN
Kalkınma Ajansın tarafından Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Yerel Eğitim
Sisteminde Đmaj Yönetimi Eğitimi ve Danışmanlığı" projesi...
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Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanıp ORAN
Kalkınma Ajansın tarafından Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Yerel Eğitim
Sisteminde Đmaj Yönetimi Eğitimi ve Danışmanlığı" projesi eğitim ve danışmanlık faaliyeti
tamamlandı.
Eğitimin son gün çalışmalarına katılan Đl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz “Değişim ve
dönüşüm her zaman zordur. Đnsan her zaman iletişime açık olmalıdır. Hiç kimse her şeyi
bilemez, insan yaşamı süresince daima öğrenmeye yönelik faaliyetler içerisinde kendini
yeniler” dedi.
3 gün eğitim 3 gün ise danışmanlık olarak yürütülen faaliyete Đl Milli Eğitim bünyesinde
görev yapan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve Strateji birim çalışanlarının katılımı
sağlandı. Đl Milli Eğitim bünyesindeki birimler yerinde ziyaret edilerek gözlem ile
danışmanlık yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4474.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kar Yağışı Turizmcileri Sevindirdi
Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yağan
karla sezonun açıldığını belirten Kayseri Turizm Đşletmecileri Derneği (KAYTĐD) Başkanı
Enver Sungur, ''Afrika ve Arap ülkelerine ihracatını artıran...
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Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yağan
karla sezonun açıldığını belirten Kayseri Turizm Đşletmecileri Derneği (KAYTĐD) Başkanı
Enver Sungur, ''Afrika ve Arap ülkelerine ihracatını artıran sanayicimizin bu girişimini turizm
ayağında da destekler şekilde bir çalışma ile bu ülkelerin insanlarını şehrimizde ve Erciyes’te
kar ve kayak sporu ile buluşturmayı ayrıca hedefliyoruz'' dedi.
KAYTĐD Başkanı Enver Sungur yaptığı açıklamada, ''Erciyes'te otellerimiz bu sezon için
bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. Otellerimizde Yılbaşı tatiline yönelik rezervasyon oranı
yüzde 60'lara yaklaşmıştır. Erciyes'te son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından
pistler, kayak ve diğer kış sporları için elverişli hale getirilirken otellerde sezona yönelik
hummalı çalışmalar sürüyor. Kayseri’nin ve Türkiye'nin markası olan Erciyes, kayak sporu ve
kış turizmi için büyük fırsatlar sunmaktadır. Kış sezonunun en önemli tatil dönemlerinden
olan Yılbaşı öncesi erken yağan kar, turizmcileri ve otelcilerimizi sevindirmiştir'' ifadelerini
kullandı.
Erciyes’te bulunan yatırımcının, işletmecilerin, kar yağmasını dört gözle beklediklerini
kaydeden Sungur, şunları bildirdi:
''Erciyes’te karın erken yağması, bütün turizm sektörünü, Erciyes’teki yatırımcıyı
neşelendirdi. Erciyes’in yerli turistlerinin yanı sıra Rusya ve Arap dünyası başta olmak üzere
Avrupa ülkelerinden de ziyaretçilerin artması için gerekli çalışmalarımızı son sürat devam
ettirmekteyiz. Hayatında kar görmeyen Araplar, Erciyes’te kar görecek. Afrika ve Arap
ülkelerine ihracatını artıran sanayicimizin bu girişimini turizm ayağında da destekler şekilde
bir çalışma ile bu ülkelerin insanlarını şehrimizde ve Erciyes’te kar ve kayak sporu ile
buluşturmayı ayrıca hedefliyoruz.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Master planı çerçevesinde mekanik tesislerin
tamamlanmasına ramak kala temelleri atılan otellerimizin de tamamlanmasıyla Erciyes
turizmde daha fazla ivme kazanacaktır. Gelişmekte ve büyümekte olan şehrimizin bütün
kurumlarına buradan çağrıda bulunuyorum, gelin hep beraber Erciyes’e ve ilimiz turizm
değerlerine sahip çıkalım, tanıtımlarında destek olalım.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4475.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Agü'lü Öğrencilerden Müzik Şöleni
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencilerinin yaklaşık bir ay önce oluşturduğu Müzik ve
Sahne Sanatları Topluluğu, ilk konserini verdi.Sümer Kampüsü Dil Okulundaki Gençlik
Alanındaki konserde öğrenciler, Türk Sanat Müziği ve Türk...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencilerinin yaklaşık bir ay önce oluşturduğu Müzik ve
Sahne Sanatları Topluluğu, ilk konserini verdi.
Sümer Kampüsü Dil Okulundaki Gençlik Alanındaki konserde öğrenciler, Türk Sanat Müziği
ve Türk Halk Müziğinden eserler seslendirdiler.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinden Sami Kaya, Kürşat Çelebi ve Umut Yapır,
Makine Mühendisliği Bölümünden Alper Çeşmeliler, Đnşaat Mühendisliği Bölümünden Ömer
Faruk Koçhan, Elektrik - Elektronik Bölümünden Talha Onat ve Melih Erensoy’dan oluşan
Müzik ve Sahne Sanatları Topluluğu gösterdikleri performansla büyük beğeni topladı.
Konserin sonunda AGÜ’lü öğrenciler yerli ve yabancı müzikler eşliğinde eğlendiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4476.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Üniversite Öğrencilerinden Kıyafet Defilesi
Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrencileri tarafından kıyafet defilesi
düzenlendi.Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencileri tarafından hazırlanan defile
Sabancı Kültür Merkezin’de gerçekleşti. Yaklaşık...
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Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrencileri tarafından kıyafet defilesi
düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencileri tarafından hazırlanan defile Sabancı
Kültür Merkezin’de gerçekleşti. Yaklaşık 50 kişilik bir ekip tarafından organize edilen
defilede 12 bayan 3 erkek model tarafından 50 kıyafet beğeniye sunuldu.

Tekstil mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Nazım Paşayev, “Đlkini geçen sene
düzenlemiştik. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Tabi ki geçen yıl biraz tecrübesizliklerimiz
vardı bu yıl belirli oranda bu tecrübesizlikleri gidermeye çalıştık. Bugün göreceğiniz
kıyafetler öğrencilerin ders kapsamında yaptıkları kıyafetler. Böyle kıyafet gösterilerini
öğrenciler ders kapsamında yapıyor. Dönem sonunda öğrenciler kendi vücut ölçülerine göre
bir kıyafet dikiyor. Onunla sınava geliyor çıkıyor sınıfın önüne sınıf bunu değerlendiriyor o
bizde sınav olarak geçiyor ve onlar içerisinden kendileri değerlendirerek bir kısmını böyle
defileye çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.
Projede yer alan Erciyes Üniversitesi Tekstil mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Murat Temel
“Tekstil mühendisliği öğrencileri olarak buradaki amacımız bizim bir görsel şov hazırlamak.
Konfeksiyon dersi kapsamında teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri pratikte hazırlayarak
arkadaşlarımızın bunları insanlara seyircilere göstermesidir. Amacımız görsel bir şov
hazırlamak hem kendimizi hem de başkalarını eğlendirmektir. Herhangi bir ticari kaygımız
yoktur. Tamamen şova yönelik bir gösteri” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4477.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Op. Dr. Kemal Tekden:“Đslam toplumun can
suyudur“
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen Türk- Đslam
Medeniyeti kulübü tarafından organize edilen etkinlikte Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Op.
Dr. Kemal Tekden 24 yıl önce aramızdan ayrılan büyük mütefekkir Seyyid Ahmed Arvâsi’yi
anlattı. Seyyid Ahmed Arvâsi yaşamının son yıllarına kadar Türk-Đslam ülküsü merkezinde
fikir mücadelesi yapmış, yaşamının her anını fikirleri ile gençlere ve topluma faydalı
olabilmenin savaşını veren bu büyük mütefekkiri ise hayatta iken kendisine yakın bir isim
olan Op. Dr. Kemal Tekden konuşmacı olarak katıldığı konferansta kültürel, edebi, siyasi,
islami, kişilik, düşünce yönleri ile Arvâsi’yi anlattı.
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“Đslam caddesini korumak gerekir”
Seyyid Ahmed Arvâsi’’nin öğretilerinden yola çıkarak başta batının yapmış olduğu islam
düşmanlığından bahsederek onların“ …bu Kur’an ile Türklerin arasını açmadıkça onları
yenemeyiz !” sözünü hatırlattı. Öte yandan islam ile bazı gelenek ve göreneklere kafa yormak
gerektiğinin lazım geleceğinin altını çizerken bunu yaparken islam caddesini korumamız
gereğinin vurgusunu yaptı. Öte yandan batının bizim gelenek ve göreneklerimize mesafeli
durmamızı istediğini dile getirirken Türkler’in de üslubunun argoya dönüşmesini
arzuladıklarını ifade etti.

“Đnsanın olduğu yerde laik olunmaz”
Op. Dr. Kemal Tekden amacın Hak ve doğrunun yükselmek islam yolunda ilerlemek lazım
diye konuşurken, bir toplumun laik ve laik bir insanın da olamayacağını sözlerine ekledi.
Daha sonra da islamın toplumun can suyu olduğunu ifade etti.
“Toplumda bozulmalar kurum ve kişilerden kaynaklıdır” Konuşmalarına batının bakış
açısının Türk toplum üzerindeki etkilerinden bahsederek devem eden Tekden, eğitimin
bu bakımdan çok önemli olduğunu söyledi. Bu kurumu ve değerlerimiz
itibarsızlaştırmak için batının toplumumuzu bu tür tuzaklara düşürmek için köşe
başlarında beklediklerini ifade etti. Ayrıca kültür konusunda da geniş örneklere
açıklamada bulunan Op. Dr. Kemal Tekden son olarak şöyle konuştu :“Kültür bütün
toplumlarda çaba ile oluşur bu bazı toplumlarda farklıdır. Medeniyetimizin alt yapısı
güçlü olmayınca bozulmalar başlar. Medeniyeti bozmak için yavaş yavaş değiştirmeye
çalışıyorlar. ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4478.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Đncesu Belediye Başkanı Karayol, Beraat Etti
'Đcbar suretiyle irtikap' suçu iddiasıyla hakkında dava açılan Đncesu Belediye Başkanı
Zekeriya Karayol, mahkemenin beraat kararı vermesinin ardından, ''Çok şükür, adalet yerini
buldu, haklılığımız mahkemece tescillendi'' dedi.Karayol,...
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'Đcbar suretiyle irtikap' suçu iddiasıyla hakkında dava açılan Đncesu Belediye Başkanı
Zekeriya Karayol, mahkemenin beraat kararı vermesinin ardından, ''Çok şükür, adalet yerini
buldu, haklılığımız mahkemece tescillendi'' dedi.
Karayol, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, 2009 yılında
hakkında açılan dava sürecini anlattı. Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, avukatı
Serkan Gürbüz'le birlikte düzenlediği basın toplantısında, ''Hacı Ali Hamurcu'nun 2007'de
Kayseri Emniyeti'nde ve Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifade doğrultusunda
yapılan tahkikat sonucu, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı, içerisinde benim de içlerinde yer
aldığım 50 kişi için kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. Ancak 2009 yerel seçimleri
öncesinde CHP Konya Milletvekili ve diğer 18 milletvekili arkadaşının yapılan soruşturmaya
itiraz etmesi üzerine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya 3 savcı görevlendirerek,
dosya üzerinde gizlilik kararı alınıp 1 yıla yakın bir süreyle soruşturma yürütülmüştür.
Sonuçta, Hacı Ali Hamurcu, Hilal Aybak, Süleyman Temeltaş ve şahsımla ilgili kamu davası
açılmıştır. Aslında açılan kamu davası şahsım ve Hilal Aybak için Đncesu Örenşehir
Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu ile ilgili iken, Hacı Ali Hamurcu ve Süleyman Temeltaş
ile ilgili kamu davası taksi duraklarının ruhsatlandırılması konusu olmasına rağmen dava
dosyası, aynı dosya kapsamına alınmış ve yargılama bu şekilde yapılmıştır'' ifadelerini
kullandı.

Đddianamenin hazırlanması sırasında şikayetçi ve tanıkların Savcılıkta defalarca ifadeleri
alınırken, kendisinin bir kez olsun ifadesinin alınmadığını ve şahsına savunma hakkı
verilmediğini vurgulayan Karayol, şöyle devam etti:
''Đddianame sonrası Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama süreci başlamıştır.
Yargılamanın ilk celsesine katılan bir siyasi parti milletvekilleri ve Grup Başkanvekili
mahkemede psikolojik bir baskı oluşturma gayreti içerisine girmişler ve davaya müdahil
olmak için dilekçe sunmuşlardır. Bu talepleri mahkeme heyetince reddedilmiştir. Hatta ilk
duruşma arasında Grup Başkanvekilleri, Belediye tüzel kişiliği adına (Đncesu Belediye
Başkanlığı) olarak düzenlenen 26.12.2008 keşide tarihli çek için 'Hamili adına yazılmıştır'
diyerek suç kastı oluşturma adına verdikleri gayret ve çabalarına dikkat çekmek istiyorum. Bu
arada, bazı haber yayın organlarında benim rüşvet konusunda beraat ettiğim yazılmaktadır.
Hakkımda rüşvet ile ilgili açılmış bir dava yoktur. Đddianamede tarafıma isnat edilen suç,
icbar suretiyle irtikap suçu olarak düzenlenmiştir. Burada bahsi geçen çek ise, 2008 yılında
Örenşehir Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun imar tadilatı için Đncesu Belediyesi'ne
yaptığı başvuru sonucu Đncesu Belediyesi adına kesilen ve Muhasebe Müdürlüğü'ne teslim
edilen, kayıtlara işlenen bir çektir. Ayrıca bahse konu çek, akaryakıt istasyonunun, 1/5000
plan tadilat talebi Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) kuralları gereğince uygun
bulunmadığı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilmiş ve çek ise üzerine
'ĐPTAL' yazılarak akaryakıt istasyonu yetkililerine iade edilmiştir.''
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, mahkemedeki yargılama aşamasında mahkemeye
4 defa isimsiz, imzasız ve adresi belli olmayan sahte mektuplar gönderildiğini de belirterek,
''Son 2 mektubu gönderenler, Yeni Sanayi'deki kargo şirketi ile yaptığımız araştırma sonucu
olayın failleri tespit edilmiş ve avukatımız tarafından gerekli işlemlere başlanmıştır. Yine
yargılama aşamasında soruşturma dosyasında gizlilik kararı varken, bir siyasi partinin 2
milletvekili ve avukatları kendilerine yakın TV kanallarına çıkarak Kayseri Büyükşehir
Belediyemiz ve şahsım hakkında ortada henüz iddianame dahi yokken kendilerini savcı,
hakim ve mahkeme yerine koyarak cezalar yağdırmışlar, bizleri yolsuzlukla suçlamışlardır.
Sonuç olarak, 3 yıl devam eden dava süreci sonunda haklılığımız ve suçsuzluğumuz ispat
edilmiş, bizleri bu iftira ve yalanlarla suçlu göstermeye çalışanlar ve bu işleri organize
edenler, bir kez daha ellerine ve yüzlerine bulaştırmışlar, Kayseri ve Đncesu halkına karşı
mahcup olmuşlardır. Çok şükür adalet yerini buldu, haklılığımız mahkemece tescillendi'' diye
konuştu.
Zekeriya Karayol, hiçbir suçları olmamasına rağmen, kendilerine iftira atan, karalamaya
çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve kanuni yollardan haklarını
arayacaklarını da bildirdi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, Đncesu'nun özellikle Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlandıktan sonra büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu bildirdi. Altınkaya,
Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili siyasi partilerin ya da adaylarla aday adaylarının
toplantı yapmak için kendilerinden istekte bulunduklarını, Gazeteciler Cemiyeti Toplantı
Salonu'nun her siyasi parti temsilcisine açık olduğunu bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4479.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Başkan Büyükkılıç, Alpaslan Mahallesinde
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alpaslan Mahallesinde yer alan
Erciyesevler Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ve esnaf ile sohbet ederek belediye
çalışmalarını değerlendirdi ve Dünya Kupası parkında kar topu oynayan...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Alpaslan Mahallesinde yer alan
Erciyesevler Camisinde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ve esnaf ile sohbet ederek belediye
çalışmalarını değerlendirdi ve Dünya Kupası parkında kar topu oynayan çocuklar trafik
kuralları hakkında bilgiler verdi.
Alpaslan Mahallesinde gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile ilgili olarak mahalle halkına
memnuniyetlerini soran Başkan Memduh Büyükkılıç, Alpaslan Mahallesinin gelişimi ve
imarlı yapılaşmayı tamamlayan bölgeler arasında yer aldığını söyledi.
AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas, Belediye Meclis Üyeleri daire müdürleri ile
mahalle muhtarın da iştirak eden Alpaslan Mahallesindeki inceleme gezisinde Başkan
Memduh Büyükkılıç, Mahalle de yer alan büyük alış veriş merkezinden dolayı büyük bir
yoğunluk yaşandığını gündüz nüfusunun çok hareketli olduğunu kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, ”Melikgazi Đlçe sınırları içerisinde semtler arasında farklılık ve hizmet
kalitesi gözetmeksizin yatırımlar yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi şehrin Anbar semtinde
Pazaryeri inşa ederken, Subaşı mahallesinde kaldırım düzenlemesi yapıyor, Erciye Kış Spor
merkezinin kapısı olan Hisarcık da Meydan Düzenlemesi inşa ederken, Mimarsinan ve Gesi
de spor tesisi inşa ediyor, Eskişehir gece kondu önleme Bölgesinde pazaryeri oluşturuyor.
Yani Melikgazi her yerde. Semtler arası hizmet uçurumu olmadığından sosyal ayrımcılık ta
olmamak da ve toplum da birlik ve beraberlik duyguları artmaktadır. Belediye olarak yapılan
hizmetin kalitesine ve vermiş olduğu sosyal faydasını göz önünde bulunduruyoruz. Şu anda
en planlı ve modern yapılaşma bu mahallelerde bulunmaktadır” dedi.
Mahalle de bulunan fırın, şarküteri ve manav esnafı ile sohbet eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Alpaslan Mahallesinde yer alan gençlerin isteği üzerine Dünya Kupası Parkında
Kaykay Pisti yaptırılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4480.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Şehit Nazımbey Mahallesindeki Jandarma
Binası, Kültür Ve Turizme Kazandırılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Şehit Nazımbey
Mahallesinde yer alan tarihi Jandarma Binası’nın restore edilerek "Kültür ve Turizm
Merkezi"ne dönüştürüleceğini bildirdi.Melikgazi Belediye sınırları...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince Şehit Nazımbey
Mahallesinde yer alan tarihi Jandarma Binası’nın restore edilerek "Kültür ve Turizm
Merkezi"ne dönüştürüleceğini bildirdi. Melikgazi Belediye sınırları içerisinde 800 civarında
Kayseri Kültür Envanterine kayıtlı tarihi yapı ve sit alanı bulunduğunu hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak tarihe olan saygımız ve sahiplenmemiz
tescillenmiştir. Çünkü Çayırağası konağını restore ederek bilimin hizmetine sunduk. Şuanda
Bağpınar da tarihi çeşme ile köprüyü, Yanıkoğlu mahallesinde yer alan Babük Bey ile Emir
Şahap Yapılarını aslına uygun olarak onarmaktayız. Gesi Güney Mahallesi Merkez
Đlkokulunun projesi çizilmektedir. Şimdi de yıllardır Kayseri’nin merkezi Şehit Nazımbey
Mahallesinde bulunan eğitim, güvenlik ve son olarak mesken olarak kullanılan Kayseri evi
diğer bilinen adı ile Jandarma Konağı restore edilecektir. Yapılan restorasyon çalışması
sonrası bina hem kültür evi olarak, hem de turizmin hizmetine sunulacaktır” dedi.Şehit
Nazımbey Mahallesinin Kayseri’nin merkezinde yer alan ve birçok tarihi mekâna ev sahipliği
yapan mahalle olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Jandarma Konağının aslına
uygun olarak onarılacağını ve iç mekânın da Eski Kayseri ev eşyaları ile donatılacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4481.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Büyükşehir Meclisi Toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki 11 maddeyi görüşmek üzere toplandı.Büyükşehir
Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan Aralık ayı toplantısının ikinci birleşimine Meclis
Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlık etti. Toplantıda ağırlıklı...
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Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki 11 maddeyi görüşmek üzere toplandı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan Aralık ayı toplantısının ikinci birleşimine
Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlık etti. Toplantıda ağırlıklı olarak Đmar ve
Bayındırlık Komisyonu'nun imar plan tadilatlarına ilişkin raporları görüşüldü. Görüşülen

maddeler arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi
kurumların bazı bölgelerle ilgili imar plan tadilatına ilişkin talepleri de vardı.
Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan 11 komisyon raporunu görüşerek kabul
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4482.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Talas Belediyesi Yaban Hayatı Unutmadı
Talas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karın etkisini artırdığı şu
günlerde dışarıda kalan kuşlar ve yaban hayvanların açlıktan telef olmaması için ilçe
çevresine yiyecek bıraktı.Talas Belediye Başkanı Rifat...
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Talas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve karın etkisini artırdığı şu
günlerde dışarıda kalan kuşlar ve yaban hayvanların açlıktan telef olmaması için ilçe
çevresine yiyecek bıraktı. Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, ilçe genelinde ve özellikle
Ali Dağı ve çevresine yemlikler yerleştirdiklerini belirterek, tahıl, sakatat ve benzeri
yiyeceklerle yabani hayvanların aç bırakılmadığını söyledi. Başkan Yıldırım, 5 yıl önce
özellikle Ali Dağı'ndan başlamak üzere yaygınlaştırdıkları kuş yemliklerini sürekli dolu
tuttuklarını ifade ederken, yaban hayvanlarını da unutmadıklarını kaydetti. Karın yağması ve
doğanın beyaz örtüyle bürünmesinin özellikle yabani kuşları aç bıraktığını anlatan Başkan
Yıldırım, "Doğaya yerleştirdiğimiz yemlikler ve bıraktığımız yiyeceklerle bu sorunu
giderdik" dedi. Başkan Yıldırım, "Doğal hayatımızın vazgeçilmezi kuşlarımız için
hazırladığımız yemlikler, insana, doğaya ve çevremize verdiğimiz hassasiyetin bir
göstergesidir. Özellikle kış aylarında yiyecek bulamayan kuşların beslenmeleri için
atölyemizde özel olarak imal ettiğimiz yemlikleri Ali Dağı'nın çeşitli noktalarına 5 yıl önce
yerleştirmiştik. Görünümleri itibariyle doğal dokuyu bozmayan kuş yemlikleri, ekiplerimiz
tarafından sürekli takip edilerek tahılla dolduruluyor. Başlattığımız örnek uygulama ile,
düzenli ve belirli yerlere koyduğumuz yemliklerle, kanatlı hayvanların kışın karla kaplı doğal
ortamlarında minik karınlarını doyurmak istedik. Ayrıca parklarımıza yerleştirdiğimiz
yemliklere ekiplerimiz kuş ve sokak hayvanları için çeşitli gıda maddeleri koymakta.
Parklarımıza yerleştirdiğimiz yemliklere vatandaşlarımızın özellikle de çocuklarımızın
hayvan sevgilerini daha da artırmaları açısından sokak hayvanları ve kuşların yiyebilecekleri
gıdalardan koymalarını istiyoruz. Çünkü doğa'ya ve canlılara sahip çıkmak hepimizin görevi"
diye konuştu.Ali Dağı'nın birçok kuş ve canlı hayvanın barındığı nadide bir doğal merkez
olduğunu belirten Yıldırım, bitki örtüsünün üzerinde yaşayan canlılarıyla birlikte çevrenin
korunmasının önemine dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4483.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kto’da Hizmetler Sektörü Đstişare Toplantısı
Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) Hizmetler Sektörü Đstişare Toplantısı düzenlendi.KTO ve
Dünya Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği Hizmetler Sektörü Đstişare Toplantısı’nda
Kayseri’de hizmet veren firmalar ile bir araya geldi. Toplantıda...
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Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) Hizmetler Sektörü Đstişare Toplantısı düzenlendi.
KTO ve Dünya Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği Hizmetler Sektörü Đstişare Toplantısı’nda
Kayseri’de hizmet veren firmalar ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Ferhat Akmermer, şehirlerin birçok tanımı olduğunu söyledi. Kentlerin
iki anlayışla planlandığının altını çizen Akmermer, “Stratejik plan anlayışı iş yapmayı,
uzlaşmayı ve katılımı isteyen projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını ister. Stratejik plan
anlayışı özellikle, karar verilip uygulanırken kamu ve özel sektörün birlikte hareket etme
esasına dayanır. Günümüzde, kentler büyük bir yarış içerisindedir. Kentlerin kendi içinde
yarış olduğu gibi, kentler arasında da yarış vardır. Kentler arası yarış, daha fazla yatırımcıyı
kente çekme yarışıdır” dedi.
Yatırımcıların kentlere gelmesi için hizmet sektörünün gelişmesi gerektiğini söyleyen
Akmermer, “Yatırımcıların gelebilmesi için her şeyden önce, hizmetler sektörünün ve bu
sektörü destekleyen yan sektörler güçlü olmalıdır. Gelişmiş ulaşım ve iletişim ilişkisi
kurulmuş bulunmalıdır. Kurumlar yüksek kapasiteli olmalıdır. Yüksek yaşam kalitesi
gerekmektedir” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4484.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kocasinan Hayvan Haklarını Koruyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, insanların kendisine muhtaç olan hayvanların
hakkını gözetme, koruma ve kollama konusunda titiz olması gerektiğini söyledi.Kayseri
Hayvan Haklarını Koruma Derneği (Kayhakder) Başkanı Bahattin Narin...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, insanların kendisine muhtaç olan hayvanların
hakkını gözetme, koruma ve kollama konusunda titiz olması gerektiğini söyledi. Kayseri
Hayvan Haklarını Koruma Derneği (Kayhakder) Başkanı Bahattin Narin ve Yönetim Kurulu
Üyesi Sibel Gürevin Başkan Bekir Yıldız'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarını anlatıp
sokak hayvanlarını ve haklarını koruma, ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardım talebinde
bulundu.Hayvanların hakkını korumanın ve ihtiyaçlarını karşılamanın toplumun önemli bir
görevi olduğunun altını çizen Başkan Bekir Yıldız, "Sizi tebrik ediyorum, çok önemli bir
görevi yüklenmişsiniz. Biz de belediyeler olarak elimizden geldiğince hayvanların hakkını
gözetme, koruma ve kollama konusunda titiz çalışıyor, ihtiyaçlarını karşılamak için gayret
gösteriyoruz. Bize gelen şikayetler sürüler halinde gezen, başı boş, aç ve saldırgan
hayvanların toplanmasıyla ilgili yoğunluk oluşturuyor. Biz bu hayvanları toplayıp, doyurup
barınma evlerine teslim ediyoruz. Bu konuda derneğinizle elbirliği yaparız. Bizi de bir üyeniz
gibi düşünün" dedi.Dernek Başkanı Bahattin Narin ve Sibel Gürevin, sokaktaki hayvanların
bir şekilde kısırlaştırılıp, tedavilerinin yapılıp doğal yaşama ortamlarına tekrar bırakılmasını
amaçladıklarını belirterek, "Cins hayvanları korumak, kabullenmek insanlar için kolay oluyor
ama, sokak hayvanları sahipsiz kalıyor. Kayseri'de çok güzel bir hayvanat bahçemiz var,
bunun sayesinde insanların hayvanlara karşı bakış açısı ve koruma duyguları da olumlu yönde
gelişiyor. Hayvan haklarının korunması ve besin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sizin
desteğinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4485.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Erciyes'te Kayak Sezonu Açıldı
Kayseri'de bulunan Erciyes'te kayak sezonu açılırken, hafta sonu tatilini fırsat bilen
vatandaşlar şehir dışından tesislere gelerek eğlenceli bir gün geçirdi.Kayak sezonunun
açılmasıyla Erciyes'e akın eden vatandaşlar, keyifli bir tatil...
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Kayseri'de bulunan Erciyes'te kayak sezonu açılırken, hafta sonu tatilini fırsat bilen
vatandaşlar şehir dışından tesislere gelerek eğlenceli bir gün geçirdi. Kayak sezonunun
açılmasıyla Erciyes'e akın eden vatandaşlar, keyifli bir tatil günü geçirdi. Erciyes'te kayak
yapan Burak Metin, "Tokat'tan geldim. Hayatımda ilk defa kayıyorum. Çok da düştüm ama
eğleniyorum. Erciyes çok soğuk. Şu anda donuyorum. Erciyes her zaman beğendiğim bir yer.
Zamanım oldukça geleceğim" dedi. Kırşehir'den gelen bir çift ise, "Çok eğlenceli. Erciyes'e
ilk defa geldik. Erciyes güzel ama çok soğuk" ifadelerini kullandı. Sivas Şarkışla'dan gelen bir
vatandaş ise, "Erciyes çok süper. Vakit çok iyi geçiyor. Eğlenceli olacak inşallah" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4486.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz'dan Acılı
Aileye Taziye Ziyareti
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Malatya'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını
kaybeden Emine Coşkun'un acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Malatya'da geçirdiği
trafik kazasında hayatını kaybeden Emine Coşkun'un ailesi...
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Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Malatya'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını
kaybeden Emine Coşkun'un acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Malatya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Emine Coşkun'un ailesi taziyeleri
kabul etti. Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da acılı aileye taziye ziyaretinde bulunarak
başsağlığı diledi. Yılmaz ayrıca, "Yapacak bir şeyimiz yok. Takdir-i ilahi. Emine öğretmeni
genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4487.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Mobil Belediyecilik Đle 24 Saat, 7 Gün Hizmet
Hizmet kalitesini artırmak için teknolojiyi kullanan Melikgazi Belediyesi, mobil belediyecilik
hizmetini vatandaşın 24 saat hizmetine sunuyor. Melikgazililer Mobil Uygulama ile akıllı
telefon ve tabletlerde kullanılabilecek.Vatandaşların Mobil Uygulama...
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Hizmet kalitesini artırmak için teknolojiyi kullanan Melikgazi Belediyesi, mobil belediyecilik
hizmetini vatandaşın 24 saat hizmetine sunuyor. Melikgazililer Mobil Uygulama ile akıllı
telefon ve tabletlerde kullanılabilecek.
Vatandaşların Mobil Uygulama ile Belediyenin genel bilgi ve iletişim bilgilerine, güncel
haberlerine ve etkinliklerine akıllı telefon veya tabletleri ile istedikleri her yerden rahatlıkla
ulaşabileceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesi’nin mobil uygulamasından belediyedeki beyanlarını, borçlarını, istek ve
şikâyetlerini görüntüleyebileceğini, borcunu ödeyebileceğini kaydetti.

Uygulama içerisinde, çek-gönder özelliği de mevcut olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç,
Vatandaşların isterler ise; ses, fotoğraf, video ve konum verisi de çekip gönderebileceklerini
söyledi.
Vatandaşların bir defaya mahsus T.C. kimlik numarasını tanıtmasının yeterli olduğu ve
belediyedeki bilgilerine tek bir ekrandan ulaşılabileceklerini hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
''Uygulamayla birlikte vatandaşın hizmetlere daha hızlı ve daha kolay erişimi sağlanmıştır.
Kamu hizmetleri önümüzdeki yıllarda mobil, internet olacaktır. Bu açıdan geleceğine yönelik
projeleri gerçekleştiriyor ve alt yapısını hazırlıyoruz. Bilgi teknolojilerine bağlı yaşanan
değişimleri yakından takip ediyoruz. Belediyemizin teknolojik altyapısını gün geçtikçe
yenilenmektedir. Vatandaşların hizmetlere daha kolay erişimi için mobil belediyeciliği
önemsiyoruz. Bugüne kadar web sitesi, internet belediyeciliği ve kent bilgi sistemi
uygulamalarına sahiptik. Şimdi ise teknolojik anlamda mobil uygulamayı gerçekleştiriyoruz.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4488.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Emine Öğretmenin Başka Bir Okula Tayini
Çıkmıştı
Malatya'da 5 öğretmenin hayatını kaybettiği kazada ölen okul öncesi öğretmeni Emine
Coşkun'un eş durumundan dolayı tayinin Malatya merkeze çıktığı, pazartesi günü de yeni
okulunda göreve başlamaya hazırlandığı belirtildi.Malatya-Darende...
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Malatya'da 5 öğretmenin hayatını kaybettiği kazada ölen okul öncesi öğretmeni Emine
Coşkun'un eş durumundan dolayı tayinin Malatya merkeze çıktığı, pazartesi günü de yeni
okulunda göreve başlamaya hazırlandığı belirtildi.
Malatya-Darende yolunda, öğretmenleri taşıyan okul servisi ile kamyonetin çarpışması
sonucu 5 öğretmen hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Kayserili öğretmen
Emine Coşkun'un Malatya'nın Gövdeli beldesine bağlı bir köyde öğretmenlik yaptığı
öğrenilirken, eş durumundan dolayı tayinin Malatya merkeze çıktığı, pazartesi günü de yeni
okulunda göreve başlamaya hazırlandığı ifade edildi.
Kayseri'nin Đncesu ilçesindeki cenaze töreninin ardından Emine Coşkun'un ailesi taziyeleri
kabul etti. Eniştesi Ali Hasır, Emine öğretmenin tayininin çıktığını belirterek, "Emine köyde
görev yapıyordu. Eş durumundan dolayı tayini Malatya'nın şehir merkezine çıktı. Bu ayın
16'sında şehir merkezinde göreve başlayacaktı ama nasip olmadı. Mevla rahmet eylesin.
Kazada vefat eden diğer öğretmenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da
başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Bizlerin içleri yandığı gibi onların da içleri
yanmıştır" ifadelerini kullandı.

Emine öğretmenin geçirdiği kazadan 3 gün önce dedesiyle konuştuğunu kaydeden Hasır,
"Telefonda dedesine tayinin çıktığını söylemiş. Dedesi de bu duruma sevinmiş. Emine, 'Hava
şartlarından dolayı okula rapor alıp gitmeyebilirim ama çocukları yalnız bırakmak
istemiyorum. Bundan dolayı 2 gün daha okula gideceğim. Bu ayın 16'sında Malatya merkezde
işe başlayacağım' demiş" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4489.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

“Bizim sendikacılığımız bir gönül işi'
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Aralık ayı Đl Divan Toplantısı yapıldı.Toplantıda bir konuşma
yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, yaptıkları sendikacılığın gönül işi
olduğunu söyledi. Kalkan, “Bizim sendikacılığımız...
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi Aralık ayı Đl Divan Toplantısı yapıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan,
yaptıkları sendikacılığın gönül işi olduğunu söyledi. Kalkan, “Bizim sendikacılığımız bir
gönül işi, bir dava meselesidir. Bu karda-kışta tatil günü sabahın bu saatinde burada
bulunmanız bu davanın en güzel göstergesidir. Bu davanın önemi ve yapmamız gereken çok
iş olduğu gezi olayları ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Burada gençlerimizin ne hale
getirildiğini gördük. Bu toplantımızın önemli gündem maddelerinden biri de Genç-MemurSen’nin güçlendirilmesidir. 18-35 yaş arası herkes Genç-Memur-Sen’e üye olabilir.
Gençlerimiz bizim için, geleceğimiz için önemli, bu sebeple Genç-Memur-Sen’nin gençliğin
lokomotifi olmasını istiyoruz. Hep birlikte bu sendikamızı güçlendirmeliyiz” ifadelerini
kullandı.
Kamuda başörtüsü serbestliğini gelmesinde Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Senin büyük katkısının
olduğunu belirten Kalkan, “Bu konuda Türkiye genelinde 12 milyon 300 bin, Kayseri’de
300bin imza toplayarak kamuoyunun tercihini bir kez daha ortaya koyduk. Ayrıca darbe
ürünü yönetmeliği tanımadığımızı belirterek sivil itaatsizlik karar aldık. Bu kararlı
çalışmalarımızın sonunda bayan kamu çalışanlarının başörtüsü ile çalışabilecekleri kararı
çıkarıldı, ancak erkek çalışanlar içinde serbest kıyafet kararı çıkarılıncaya kadar eylemimiz
devam edecektir. Biz insanların ne giydiğine değil ne iş ürettiğine, topluma ne fayda
sağladığına bakılmasını istiyoruz. Başörtüsü serbest olduğunda ne laiklik elden gitti ne de
cumhuriyet yıkıldı, erkekler için de kıyafet serbestliği getirildiğinde hiçbir şey olmaz” dedi.
Toplantı, ilçe başkanlarının kendi ilçesi ile ilgili yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ile
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4490.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Donmuş Sebze Ve Meyveye Dikkat
Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde haftanın 7 gününde 24 ayrı semt
pazarının bulunduğunu ve bu pazar yerlerinin zabıta denetim ve gözetiminde olduğunu
bildirdi.Mevsim şartlarının çok ağır olduğunu hafta sonu hava...
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Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde haftanın 7 gününde 24 ayrı semt
pazarının bulunduğunu ve bu pazar yerlerinin zabıta denetim ve gözetiminde olduğunu
bildirdi. Mevsim şartlarının çok ağır olduğunu hafta sonu hava sıcaklığının -22 ile -6 arasında
olacağını yani donma derecesinde bir hava olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu hava
şartlarında sebze ve meyve gibi açık da satışa arz edilen veya taşıma esnasında donmaya
maruz kalanlar için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Melikgazi Belediyesi Zabıta
müdürlüğünün hafta sonu ve akşam saat 17.00 ile 22.00 saatleri arası nöbetçi birimlerin mesai
yaptığını ve her türlü şikayeti anında değerlendirdiklerini ifada eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: ''Melikgazi Belediyesi insan ve çevre
sağlığına büyük önem veriyoruz. Mevsim şartları gereği donmuş meyve ve sebzeleri karşı
dikkatli olmayız. Sonuç itibari ile bu ürünler şehir dışından özellikle gece taşımacılığı ile
gelmektedir. Sebze ve meyvelerin taşınmasında, şehir içi naklinde, depolanmasında ve
pazarlanmasında olabilecek don tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Zabıta
birimimiz Pazar yerlerinde donmuş sebze ve meyveye karşı gerekli denetimleri yapmaktadır.
Özellikle turp, havuç, portakal ve mandalina gibi ürünlerin donmaya karşı daha yakın
olmaktadır. Denetimlerde gözden kaçan donmuş sebze ve ve meyvelerin satışına maruz
kalanlar veya tespit edenler en yakın yetkili kurumları aramalılar. Bunun için Melikgazi
Belediyesi Merkez ve Nöbetçi Zabıta merkezinin telefonu 222 66 29’u arayabilirler.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4491.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Gesiad 1 Haftada 4 Ülkeye Đş Gezisi Düzenledi
Gelişen Sanayici ve Đş Adamları Derneği (GESĐAD), hedeflerinden biri olan üyelerini yurt
dışına açma kapsamında ülke ülke gezerek ticaret ve yatırım olanaklarını yerinde inceliyor.
Bu bağlamda 5-12 Aralık tarihleri arasında Kuzey Irak,...
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Gelişen Sanayici ve Đş Adamları Derneği (GESĐAD), hedeflerinden biri olan üyelerini yurt
dışına açma kapsamında ülke ülke gezerek ticaret ve yatırım olanaklarını yerinde inceliyor.
Bu bağlamda 5-12 Aralık tarihleri arasında Kuzey Irak, Fas, Fildişi Sahilleri ve Endonezya
ülkelerine iş gezileri düzenledi.
Anadolu Đş Adamları Federasyonu (ANFED) ve Türkiye Sanayici ve Đş Adamları
Konfederasyonu (TUSKON) üyesi olan GESĐAD’ın T.C Ekonomi Bakanlığı destekli
“Kayseri Mobilya Kümesi Đhracat için Yeniden Şekilleniyor” Projesi kapsamında Fas’ın
Kazablanka şehrine düzenlediği iş gezisinde iş görüşmeleri ve pazar araştırması yapıldı. Fas
programının ilk gününde Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Hilal Ağacıkoğlu iş heyeti
üyelerine Fas’taki ticari fırsatlar ve yatırım imkânları hakkında bilgiler verdi. Fas’ın mobilya
sektörü için önemli bir Pazar olduğunu belirten Hilal Ağacıkoğlu, “Fas, mobilya sektöründe
büyük ithalat gerçekleştiriyor. Mobilya konusunda buraya ihracat yapan diğer ülkelerle
rekabet yapabilecek düzeydeyiz.” diye konuştu. Programın ikinci gününde Kazablanka
Sheraton Otel’de ikili iş görüşmeleri yapıldı. Đkili iş görüşmelerine katılan GESĐAD üyesi
mobilyacılar Fas’a mobilya ithal eden firmalara ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Heyete
başkanlık yapan ve gezinin çok faydalı geçtiğini belirten GESĐAD Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Alparslan; “T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın firmalara verdiği desteklerin çok iyi takip
edilmesi gerekiyor. Ekonomi Bakanlığı URGE projesini 500 bin TL destekliyor ve bu
kapsamda iş gezileri düzenliyoruz. GESĐAD’ın yönlendirmelerine ve faaliyetlerine katalım
sağlamada üyelerimizin hassasiyet göstermelerini tavsiye ediyorum” dedi.
GESĐAD Kuzey Irak iş gezisinde ilk olarak Erbil’de Sanayi ve Ticaret Odası’nın misafiri
oldu. Türkiye'ye geldiklerinde hiç yabancılık çekmediklerini belirten Erbil Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan Yardımcısı Soran Ebu Bekir Aziz, ''Sizler de burada ülkenizdeki herhangi bir
bölgeye gitmiş gibi hissedeceksiniz'' dedi. Kuzey Irak ile Türkiye arasındaki 3 sınır kapısına
ilerleyen dönemlerde 4-5 tane daha sınır kapısının ekleneceğini söyleyen Aziz, “Bu sayede
Türkiye ile ticaret ikiye katlanacaktır. Bilindiği gibi Kuzey Irak’ta bulunan 2800 yabancı
firmanın yarısı Türk firma, bizler bu sayıyı daha da yukarılara çekmek istiyoruz” diye
konuştu.
Kuzey Irak iş gezisi heyetine başkanlık yapan Makine Metal Komisyonu Başkanı Muzaffer
Arslan ise “20’ye yakın iş adamıyla geldiğimiz Kuzey Irak’ta özellikle ihracat yapmayan
firmalar ufuk kazandı. Firmalar Kuzey Irak’la çalışabilecek irtibatlar kurdular. 500 milyar
dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için bu gezilerin çok önem arz etti” diye konuştu.
Üyelerinin özellikle bakir pazarlarda da yer edinmesini isteyen GESĐAD, bir iş gezisi de
Fildişi Sahilleri’ne gerçekleştirdi. Geziye katılan GESĐAD Yönetim Kurulu Üyesi Levent
Somtaş, Fildişi Sahilleri’nin önümüzdeki dönemde gelişecek bir ülke olduğunu yerinde
gördüklerini, bu ülkenin özellikle takip edilmesi gerektiğini, Kayseri firmalarının bu ülkeye
ticaret yapabileceklerini ve açılmayı planlanan ülkelerin arasına muhakkak Fildişi
Sahilleri’nin de eklenmesi gerektiğini belirtti.
Bu sene içerisinde Jogjakarta Sultanını ve yakın zamanda bir iş heyetini Kayseri’de ağırlayan
GESĐAD, Endonezya’ya iade-i ziyaret kapsamında iş heyeti düzenledi. Düzenlenen üç farklı
iş görüşmeleri programlarına Endonezyalı iş adamları yoğun ilgi gösterdi. Yüze yakın iş
görüşmesinin gerçekleştiği programlara katılan GESĐAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali
Ezinç, GESĐAD’ın sağladığı bu imkânların vatana büyük hizmet olduğunu belirtti. Hiç bir şey
yapmadan katalog ve kartvizitlerinizi yanınıza alarak gittiğiniz iş gezisinde onlarca firmayla iş
görüşmesi yapma imkânı buluyorsunuz. Türk Okulları vesilesiyle Endonezya’ya gelen ve
daha sonra Türk Endonez Đş Adamları Derneği’ni kurarak bize bu imkânı sağlayan fedakâr
insanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tüm bu gezileri değerlendiren GESĐAD Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kınaş, amaçlarının
güneşin doğduğu her ülkede Kayserili firmaların ticaret yapmasını sağlamak olduğunu
söyledi. Son iki senede 20 ülkeye gerçekleştirilen iş gezilerinin meyvelerini almaya

başladıklarını belirten Kınaş, 2012 yılındaki iş gezilerine katılan firmaların o ülkelere ticaret
yapmaya başladığını ve o ülkelerde yatırım yaptıklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4492.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Mhp Büyükşehir
Özvatan'da

Adayı

Mustafa

Özsoy

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl
Yönetim Kurulu üyeleri, Đlçe ziyaretlerine Özvatan ilçesi ile devam etti. Đlçe Esnafı ile
buluşan Özsoy, göç ve geçim sıkıntısı yaşayan Özvatan...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl
Yönetim Kurulu üyeleri, Đlçe ziyaretlerine Özvatan ilçesi ile devam etti. Đlçe Esnafı ile
buluşan Özsoy, göç ve geçim sıkıntısı yaşayan Özvatan ve diğer Kayseri Đlçelerinin Milliyetçi
Hareket Partili Yönetim anlayışı ile huzura ve mutluluğa kavuşacağını belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ve Đl Yönetim
Kurulu Üyeleri, kışın en çetin geçtiği Kayseri ilçelerinde dur durak bilmeden ilçe
ziyaretlerine, halk ile buluşmaya devam ediyor. Belediye Başkan Mustafa Özsoy ve Đl
Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti.
Özvatan Đlçe ziyaretinde açılış konuşması yapan Milliyetçi Hareket Partisi Özvatan Belediye
Başkan Adayı Halit Demir, “ Özvatan’ın şehre uzaklığı ve coğrafi yapısı nedeniyle ilçemiz
yoğun göç veren ve işsizliğin en yoğun yaşandığı bir ilçedir” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy ise yaptığı konuşma da 12 yıldır iktidar
olan hükümetin ilçeleri kaderine terk ettiği ifade ederek, “Đktidar kalkınmaları, ilçelerden
başlatacağını ifade ediyor, ancak ilçelerde tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldi, bazı
ilçelerde hükümet partizanlık yapmakta” dedi.
Özvatan’ın gelişme yolunun hayvancılık olduğunu ifade eden Özsoy, “Benim ve Halit
Başkanımın görev gelmesi durumunda Özvatan’a büyük entegre tesisi yaparak Bölgenin
Hayvancılık Merkezi haline getirileceğini” söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy,
Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir ve Đlçe Başkanı Ahmet Eraslan, ilçe esnafını
ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4493.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi
Odakır’dan Karla Mücadele Ekibine Tatlı
Đkramı
Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Kocasinan Belediyesi ekiplerinin Yeni
Sanayi’de gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmalarına katılarak çalışanlara tatlı ikram
etti.Kocasinan belediye ekiplerince gerçekleştirilen...
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Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Kocasinan Belediyesi ekiplerinin Yeni
Sanayi’de gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmalarına katılarak çalışanlara tatlı ikram etti.
Kocasinan belediye ekiplerince gerçekleştirilen karla mücadele çalışmasına yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte iştirak ederek, çalışanlara tatlı ikramında bulunan Şeyhi Odakır, “Karla
mücadele ekibinde görev yapan arkadaşlarımız esnaflarımızın güne temiz, karlardan arınmış
bir şekilde işlerini yapabilmeleri ve sanayimize gelen vatandaşlarımızın da mağdur
olmamaları için gece gündüz çalışıyorlar. Biz de yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte
onlara destek olmak istedik ve tatlı ikram ederek, zor şartlarda bizlerin rahatı için çalıştıkları
için teşekkür ettik'' dedi.
Oda olarak şehrimizdeki birçok kamu kurum ve kuruluşu ile sürekli istişare içerisinde
olduklarını belirten Oda Başkanı Şeyhi Odakır “Birlikteliğimiz esnafımıza kazanç olarak geri
dönüyor. Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Yıldız ve ekibine teşekkür ediyorum”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4494.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Büyükşehir Belediyesi Sigortalanıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kendisine ait 154 aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik
Sigortalarının yaptırılmasına ait hizmet alımı ihalesi yapacak.Büyükşehir Belediyesi Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın konuya ilişkin gazetelerde...

14 Aralık 2013 Cumartesi 13:14

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kendisine ait 154 aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik
Sigortalarının yaptırılmasına ait hizmet alımı ihalesi yapacak.
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın konuya ilişkin gazetelerde yer
alan ilanında, 154 aracın bir yıllık zorunlu mali sorumluluk trafik sigortalarının yaptırılması
için ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Đlanda ihalenin, 7 Ocak 2014 Salı günü saat 10.00'da
Büyükşehir Belediyesi Đhale Salonu'nda yapılacağı bildirildi.
Đhaleye katılacak olanlardan, son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin yüzde 30 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler de isteniyor.
Đhale dokümanı, idarenin adresinmde görülebileceği gibi, 50 TL karşılığı Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan da satın alınabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4495.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayserispor - Eskişehir 1-1
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Eskişehirspor ile 1-1
berabere kaldı.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor
Teknik Direktörü Robert Prosinecki, ligin başlangıcından bu yana...
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Eskişehirspor ile 1-1
berabere kaldı.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü
Robert Prosinecki, ligin başlangıcından bu yana oynanan en iyi karşılaşma olduğunu söyledi.
Skorla ilgili üzüntülü olduklarını belirten teknik patron Prosinecki, "Sezonun bu zamana
kadarki en iyi futbolunu ortaya koyduk ve üç puanı taraftarımıza hediye etmek isterdik. Ama
futbolda bazen adaletli oyun olamıyor, adaletli sonuç olamıyor. Kaçırdığımız pozisyonlar ve
yediğimiz gol sonucu bunu getirdi" dedi.
Prosinecki, oyuncuların maç içerisindeki hırsının kendisini son derece memnun ettiğini
kaydederek, "Ligin bitimine kadar bu performansı ortaya koyarsak iyi sonuç çıkaracağımızı
düşünüyorum. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz" şeklinde konuştu.
Kayserisporlu oyuncu Fonseca ise çok pozisyona girdiklerini aktararak, "Bunun sonuca
yansıtamadığımız için üzgünüz" iye konuştu.
Kayserisporlu bir diğer oyuncu Alper ise üç puanı çok istediklerini, şansızlıktan dolayı bir gol
yediklerini ve sonrasında beraberlik için uğraştıklarını söyledi.
ESKĐŞEHĐRSPOR CEPHESĐ
Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise Kayserispor’un baskısına
dayanamadıkları için beraberliğin kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Kayserispor takımının lig içerisinde hak ettiği sıralamada bulunmadığını belirten teknik
direktör Sağlam,"Altı günde ikinci Kayseri deplasmanı. Maçın zor olacağını biliyorduk.

Kayserispor’un kadro ve oyun kalitesi bulundukları yerle örtüşmüyor. Böyle bir
değerlendirmeyi oyuncularımızla da paylaştık. Kayserispor gerçekten iyi bir takım. Mücadele
ile bunu da gösterdiler. Kayserispor’un baskısına direnebilseydik sonuç farklı olurdu. Alınan
beraberlik bizim adımıza sevindirici" dedi.
Sağlam, Kayseri’de iki güzel yılının geçtiğini kaydederek, "Đnşallah Kayserispor bu
durumundan en kısa sürede kurtulur. Fethiyespor ile kendi sahamızda oynayacağımız
Çarşamba günkü maçımıza hazırlanacağız. Bugünkü oyundan kısmen memnunum" şeklidne
konuştu.
Eskişehirsporlu oyuncu Sezgin, kendileri için zor bir maç olduğuna değinerek, "Kayserispor
iyi bir ekip. Gole kadar iyi oynadık. Ama sonrasında pas yapamadık" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4496.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Karnında Đğne Unutulan Kadının Davası 2
Yıldır Sürüyor
Kayseri'de 6 yıl önce geçirdiği kist ameliyatı sonrası karnında iğne unutulan Ayhan Yeniyurt,
doktor aleyhine açtıkları davanın 2 yıldır sürdüğüne dikkat çekerek, "Artık ne kadar dava
hakkım varsa vazgeçeceğim, çünkü psikolojim...
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Kayseri'de 6 yıl önce geçirdiği kist ameliyatı sonrası karnında iğne unutulan Ayhan Yeniyurt,
doktor aleyhine açtıkları davanın 2 yıldır sürdüğüne dikkat çekerek, "Artık ne kadar dava
hakkım varsa vazgeçeceğim, çünkü psikolojim bozuluyor" dedi.
6 yıl önce ciğerlerindeki kist nedeniyle ameliyat olan Ayhan Yeniyurt, ameliyatın ardından
ağrılarının geçmemesi üzerine yıllarca aynı doktora tedavi olmaya gitti. Tedavilere rağmen
ağrıları kesilmeyen Yeniyurt, bu kez böbreklerinde başlayan ağrılar nedeniyle de başka bir
doktora muayene oldu. Muayenenin ardından röntgeni çekilen Yeniyurt'un karnında ameliyat
iğnesi olduğu saptandı. Karnında iğne unutulan Yeniyurt geçirdiği şaşkınlığın ardından, 2 yıl
önce doktor aleyhine dava açtı. Yeniyurt, "Ben ciğerimden çok rahatsızlandım. Doktora
gittim, doktor 'ciğerinde kist var' dedi, ameliyat etti. Ameliyatın sonucunda bir fayda
göremedim. Başka doktora böbreklerimden rahatsızlanıp gidince doktor 'senin ciğerinde iğne
var' dedi. Panik halinde ağlayarak gittim doktoruma söyledim 'bir şey olmaz' dedi. Bende
mahkemeye verdim. 2 yıldan beri sürüyor. O zamandan beri bu iğneyi taşıyorum. Çok şiddetli
ağrım var, psikolojim buzuldu. Hiçbir çare bulamıyorum. Doktorlara gidiyorum para
döküyorum bir faydasını göremiyorum, bir sonuç alamıyorum. Doktoru mahkemeye verdim 2
yıl oldu. Mahkemeden sonuç olarak inşallah hayırlısını beklerim ama Yüksek Sağlık
Şurasında bulunan 15 profesör karnımda iğne unutulmasını normal görmüşler. Bunu kendileri
taşısın. Artık ne kadar dava hakkım varsa vazgeçeceğim. Yüksek Sağlık Şurası 'doktorun
yaptığı normal' diyor. Doktorun iğne unutması normal ise, makas koyma normal, peçete

koyma, iğne koyma normal, o zaman bunu kendileri taşısın. Ben davamdan vazgeçeceğim
artık psikolojim bozuldu. Kaderime mahkum olacağım" diye konuştu.
'Yere iğne düşünce akşam uyuyamıyoruz' diyen Yeniyurt, "Bu iğneyi ben taşıyorum. 2 yıldan
bu yana mahkemem sürüyor, sonuçlanmadı. Dava sürekli erteleniyor. Doktor ‘ben yapmadım’
diyor. Doktorun avukatı da davayı sürekli erteletiyor. Sağlık Bakanımız sesimi duysun. Bana
el uzatılmasını bekliyorum. Beni kurtarsınlar. Sesimi hiç duyan yok. Ben insan değil miyim?
Benimde yaşamaya hakkım var. Gelen bilirkişi raporları doktor taraflı. Raporlar doktor taraflı
olduğu için sesimi duyan yok. Bu doktorların kesip biçtiğini toprak bekliyor. Beni toprak
beklemedi, sürünüyorum" şeklinde konuştu. >>ĐHA>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4497.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

“Bu karar tamamen siyasi ve keyfi bir
uygulamadır“
DP Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin demokrat
Parti'nin Balgat'taki genel merkez binası ile ilgili aldığı karara tepki gösterdi.Özbakkal, "Bu
karar tamamen siyasi ve keyfi bir uygulamadır" diyerek,...
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DP Kayseri Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin demokrat
Parti'nin Balgat'taki genel merkez binası ile ilgili aldığı karara tepki gösterdi.
Özbakkal, "Bu karar tamamen siyasi ve keyfi bir uygulamadır" diyerek, "Yaklaşan yerel
seçim hazırlıklarımızı büyük bir hızla sürdürdüğümüz, Ankara Balgat’taki Genel Merkez
binamızla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son dakikada verilen bir
önerge ile , ‘ sosyal kültürel tesis olarak kullanılması’ yönünde aldığı karar tamamen
siyasidir" dedi.
Özbakkal, "Demokrat Parti Genel Merkez Binası, kararda belirtildiği gibi ‘Türkiye’deki ilk
siyasi parti genel merkezi “ de değildir. Daha önce Selanik Caddesi’ndeki Adalet Partisi
Genel Merkezi ve Çevre Sokaktaki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olmak üzere diğer
siyasi partilerin de Genel Merkez binaları olmuştur" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Ancak, Genel Merkez Hizmet Binası olarak kullandığımız bu bina üzerinde uzun süreden
beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından uygulanmakta olan siyasi
manevralar, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli Seçimler öncesinde bir kez daha
bilinçli olarak gündeme getirilmiştir.
Demokrat Parti Genel Merkezi ile bir ‘siyasi hesaplaşma’ peşinde olan Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mülkiyet hakkı Anayasa ile teminat altına alınan Demokrat
Parti Genel Merkezi ile ilgili daha önce de uğraşmış ve binayı ‘tarihi bina” statüsüne sokma
girişiminde bulunmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını belirleme çalışmalarını sonlandırdığımız
bugünlerde alınan bu karar; bazı gazeteler tarafından da, ‘siyasi bir manevra’ olarak
yorumlanmış; ’ Seçim Öncesinde Gökçek Operasyonu ’ ve ‘ Türk siyasi tarihine not
düşülecek Gökçek kararı’ şeklinde manşetler atılmıştır..
Biz de aynı düşüncedeyiz.. Sayın Gökçek yerel seçimlere yönelik bir tasarrufta bulunmuştur..
Ancak alınan bu karar Demokrat Parti’nin yerel seçim hazırlıklarına engel olmayacaktır,
hızını da kesemeyecektir.
Türkiye’nin en eski siyasi partisi olan Demokrat Parti ve teşkilatı üzerinde oynanmak istenen
oyunlar sonuç vermeyecektir. Merkez sağın tek ve yegane temsilcisi olan Demokrat Parti ile
ilgili alınan bu ve benzeri kararlar, bizi birbirimize daha çok yaklaştırmakta hatta
kenetlemektedir.
Demokratlar, üzerlerinde oynanan oyunun bilicindedirler. Yerel seçimler öncesinde bu tür
işlere tevessül ediyor olunması da bir beka sendromu içine düştüklerinin açık bir işaretidir.
Ancak mukadderat değişmeyecektir.” >>ĐHA>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4498.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayseri’de yardıma muhtaç bütün ailelere
ulaşılacak
Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğüne bağlı yeni açılan Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüğünde, Kayseri’de faaliyetlerde bulunan yardım kuruluşları olağan toplantısı
yapıldı.Toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Dr Yasemin Özata...
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Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğüne bağlı yeni açılan Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüğünde, Kayseri’de faaliyetlerde bulunan yardım kuruluşları olağan toplantısı yapıldı.
Toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Dr Yasemin Özata Çetinkaya, Đl Müdürü Şerafettin
Akyüz, Đl Müdür yardımcısı Naim Dural, Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Devrim Tokat
katıldı. Ayrıca Vefa Eğitim Kültür Sosyal Hizmet, Gönül Erleri Eğitim Kültür ve Sosyal
Yardımlaşma Derneği, ĐHH Đnsani Yardım Vakfı, Kocasinan Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yeni
Ufuklar Derneği, Verenel Derneği, Kızılay, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği,
Mimarsinan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şefkat Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Melikgazi Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kayseri Ticaret Odası, Kimse Yok mu Derneği, Đncesu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge
Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı.

Yapılan bu toplantı neticesinde Kayseri’de bulunan ve çeşitli yardımlarda bulunan tüm
kuruluşların ortak hareket etmesi ve Kayseri’de yardıma muhtaç bütün ailelere ulaşılması
hedeflendi.
>>ĐHA>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4499.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

KARACAOĞLU MAHALLESĐ’NDE
KORKUTAN YANGIN
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi’nde bir evin kömürlüğünde yangın
çıktı.
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Edinilen bilgiye göre Karacaoğlu Mahallesi Nurhan Sokak’ta 3 çocuk annesi Đlknur Yılmaz’ın
kirada oturduğu evin kömürlüğünde yangın çıktığı öğrenildi. Yangın sonrasında anne ve
çocukları polis ekiplerin yardımı ile evden çıkarılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Đtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrasında söndürülen yangında maddi hasar
meydana gelirken, Đlknur Yılmaz’ın eşinin 3 gün önce askere gittiği öğrenildi.
Yetkililer, yangınla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4500.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

CHP’NiN DEMOKRASĐSĐ HAVADA MI
KALDI?
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri’de yerel seçimler için aday adayı olmak isteyen partililerini
engellemekle suçlanıyor.
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Sarız Belediye Başkanlığı için aday adaylığı müracatında bulunan Ali Genç isimli parti üyesi,
dilekçesinin “ Biz aday adayı istemiyoruz. Adayımızı belirledik, bu yüzden boşuna uğraşma”
diyerek geri çevrildiğini iddia etti. Ali Genç, yaptığı açıklamada, Sarız Đlçe Başkanı Đbrahim
Konur’un demokratik bir tutum sergilemediğini ifade ederek, “Đlçe Başkanın aday adaylığı
dilekçemi keyfi olarak kabul etmediğini il Başkanımıza söyledim. Ancak o da ( Yazı yazdım.
Cevap bekliyorum.) diyerek ilgilenmedi. Yıllarca CHP’ye hizmet etmiş biri olarak partimin
yaptığı bu anti demokratik uygulamayı kınıyorum” dedi. CHP’nin Sarız’da yaptığı bu
uygulamayla büyük tepki çektiğini ifade eden Ali Genç, “ Ben sadece aday adayı olmak
istedim. Belediye Başkan adaylığına kimin gösterileceği partimin takdiri ama aday adayı bile
olamıyor isek, nerde kaldı bizim partimizin savunduğu demokrasi. Konuyu Genel Merkez’e
de götüreceğim ve gerekli işlemin yapılmasını isteyeceğim” diye konuştu. Ali Genç, aile
olarak hep CHP’ye hizmet ettiklerini belirterek, “ Babam 10 yıl ilçe başkanlığı yaptı. Amcam
belediye başkanlığı yaptı. Ama bu son yapılan ve sadece Đlçe Başkanın keyfi olarak ( Ben
senin aday adaylığını kabul etmiyorum) demesi bizi son derece üzdü ve benim gibi partisine
bağlı insanları rencide etti” dedi. Sarız Đlçe Başkanı Đbrahim Konur ise söz konusu iddiaların
Genç’in anlattığı gibi olmadığını ve Genç’in başvurusunu ilçede yapılan temayül
yoklamasından sonra kendilerine değil Đl Başkanlığına verdiğini söyledi. Konur, ‘ Biz 30
Kasım da yaptığımız temayül yoklaması ile adayımızı belirledik Genç ise 4 Aralık da Đl
Başkanlığına başvuruda bulunmuş’ dedi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4501.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Laptop Çaldığı Đddia Edilen 1 Kişi Yakalandı
Kayseri’de bir iş yerinden 2 adet laptop çaldığı iddia edilen hırsızlık zanlısı polis ekipleri
tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi’nde bir iş
yerinin çamının kırılarak 2 adet laptop bilgisayar...

15 Aralık 2013 Pazar 11:46

Kayseri’de bir iş yerinden 2 adet laptop çaldığı iddia edilen hırsızlık zanlısı polis ekipleri
tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi’nde bir iş
yerinin çamının kırılarak 2 adet laptop bilgisayar çalındığı öğrenildi.Meydana gelen hırsızlık
olayı sonrasında Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro
Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayın zanlısı olarak B.B. yakalanarak
gözaltına alındı.Yetkililer, B.B. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
>>ĐHA>>
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4502.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Camdan Fırladı Kanala Uçtu
Kayseri’de babasının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucunda camdan fırlayarak
kanala uçan çocuk, 112 ve 110 ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen
bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi...
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Kayseri’de babasının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucunda camdan fırlayarak
kanala uçan çocuk, 112 ve 110 ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen
bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi kanal boyunda A.Ö.’nün
kullandığı 38 AC 892 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında
bulunan ağaca, daha sonra da kanalın duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobilin ön
koltuğunda oturan 11 yaşındaki Y.Ö.’nün çarpmanın etkisiyle camdan fırlayarak, buz tutan
kanala uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, 112 ekiplerine haber vererek getirdikleri merdiven ile
aşağı indi. 112 ekiplerinin müdahalesi ile sedyeye konulan Y.Ö., itfaiye merdiveni ile
kanaldan çıkarılarak ambulansa nakledildi. Yaralı Y.Ö.’nün ambulansa konulması sırasında,
baba A.Ö. çoğunu görmek istedi. Gözyaşları içinde oğlu Y.Ö.’yü öpen babayı yakınları
sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansa konulan Y.Ö. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılırken, yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.Kazayı gören
vatandaşlar, otomobilin aniden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve ağaca çarptığını
söyledi. Vatandaşlar, ağaca çarpan otomobilin, kanalın duvarına çarptığını ve Y.Ö.’nün ön
camdan fırlayarak kanala uçtuğunu anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4503.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

Kayserispor Kulübü Başkanı Recep
Mamur’dan Taraftara Teşekkür
Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, eksi 11 derecede oynanan Eskişehirspor
maçında, takımı destekleyen taraftarlara teşekkür etti.Kayserispor’un resmi internet sitesinden
yayınlanan teşekkür mesajında Başkan Mamur şu ifadelerde bulundu:“Değerli...
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Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, eksi 11 derecede oynanan Eskişehirspor

maçında, takımı destekleyen taraftarlara teşekkür etti. Kayserispor’un resmi internet
sitesinden yayınlanan teşekkür mesajında Başkan Mamur şu ifadelerde bulundu:“Değerli
Kayserispor Taraftarı; -11 Derece soğukta Eskişehirspor maçına gelerek takımımıza
verdiğiniz olağanüstü destekten dolayı her birinize tek tek sonsuz teşekkür ederiz.Sizlerinde
izlediği gibi ligin en iyi 3-4 kadrosundan biri olan Kayserisporun gücü ortadadır.Büyük
Kayserispor Camiası, Taraftarı ile birlikte yaşanan talihsizlikleri de yenerek hepimizi mutlu
edecektir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4504.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

BAŞKAN ÖZHASEKĐ: “Erciyes Kayseri’yi
dünyaya açacak bir penceredir''
Erciyes’te kayak sezonunun açılışını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, “Erciyes Kayseri’yi dünyaya açacak bir penceredir. Erciyes’in dışında, dünyanın
hiçbir yerinde, 3 bin 400 metrede kayak yapma imkanını...
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Erciyes’te kayak sezonunun açılışını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, “Erciyes Kayseri’yi dünyaya açacak bir penceredir. Erciyes’in dışında, dünyanın
hiçbir yerinde, 3 bin 400 metrede kayak yapma imkanını kolay kolay bulamazsınız.” dedi.
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı Kayak Merkezi’nde, kayak
sezonu açıldı. Sezon açılışı dolayısıyla kayak severler 18 mekanik tesisten ücretsiz faydalandı.
Vatandaşlar, kayak yapmanın yanında, Erciyes Dağı manzarası altında sucuk ekmek yemenin
de tadına vardı. Zaman zaman ufak kazalarında meydana geldiği kayak merkezinde renkli
görüntüler oluştu.
Erciyes Kayak Merkezi için önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, karın gecikmesi sebebiyle kar makinelerinin devreye girdiğini
belirtti. Dünya standartlarında önemli bir başarıya imza atarak, pist uzunluğunu 102
kilometreye çıkardıklarını dile getiren Özhaseki, “2014 kayak sezonunu açıyoruz. Şehrimize
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabi kar biraz gecikti. Makinelerle doldurmaya
çalışıyoruz. Geçtiğimiz yaz boyunca Erciyes’te yine hummalı bir çalışmamız vardı. Bir
taraftan karayolları yol çalışması Develi’ye doğru devam ederken, bizler yeni pistler yapmaya
gayret ettik. Şu anda pist uzunluğumuz 102 kilometreyi buldu. Bu dünya standartlarında
önemli bir başarıdır. Önemli bir eşiktir. Hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız millete
spor yapmayı, kayak yapmayı diliyorum. Bunu yanı sıra iki hizmet binamız otel olarak
açılıyor. Onların hazırlıklarını bitirdik burada. Yeni gondolları hizmete sunduk. Yani
gondollar 10 kişilik, şu geldiğimiz noktaya, eski teleferiklerle 23 buçuk dakikada
çıkılabiliyordu ve açık olduğu için de herkes perişan oluyordu. Hatta donuyordu üzerinde.
Şimdi kapalı bir ortamda 410 kişilik gondollarla ailecek, arkadaşlarla binilebilen, keyifli bir
ortamda 4 buçuk dakikada gelinebiliyor. Çokta şık oldu. Ayrıca burada otoparklarımızı

bitirdik. Onları açtık. Kayak Federasyonu da sağ olsun bizim yaptığımız açık pistlerimize yeni
bir ihale yaparak, güvenlik bariyerlerini satın aldı. Önümüzdeki günlerde onlarda yapılmış,
konulmuş olacak. Đnşallah bu hizmetleri de, 1 ay sonra kadar açmayı düşünüyoruz.” diye
konuştu.
“AVRUPA VE BALKAN ŞAMPĐYONALARI ĐLE OLĐMPĐYATLAR KAYSERĐ’DE
OLACAK”
Erciyes’e çok önem verdiklerini ve Erciyes’in, Kayseri’yi dünyaya açacak pencere olduğunu
belirten Öhaseki, “Erciyes’i, bizim flaş projelerimizden biri olarak görüyoruz. Sebebine
gelince sadece, belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden bir tanesi olarak bakmak doğru
olmaz. Elbette yaptığımız her bir hizmet, Kayseri’de ya bir iyileşme sağlıyor ya bir güzellik
getiriyor. Kayseri’ye yeni bir şeyler kazandırıyor. Đnsanlarımız bundan mutlu oluyor ve biz de
keyifleniyoruz. Ama Erciyes’in ayrı bir fonksiyonu var. Ayrı bir anlamı var. Erciyes
Kayseri’yi dünyaya açacak bir penceredir. Çünkü burada bu sene itibariyle Balkan
Şampiyonası yapılacak. Önümüzdeki yıllarda Avrupa Şampiyonları ve Olimpiyatlar
yapılacak. Erciyes’ten dolayı binlerce kayakçı Kayseri’ye gelecek ve Kayseri’de
konaklayacak. Kayseri’yi, Türkiye’yi ve Anadolu’yu tanıyacaklar. Biz ebetteki şehrimizi
tanıtacağız. Tabi burada binlerce gencimiz iş bulduğu gibi, hizmet sektörü Kayseri’de
patlayacak diye bakıyoruz. Bütün bu faydalarını göz önüne aldığımızda, bir belediye olarak
şükürler olsun ki, böyle ağır bir yükün altından kalkmanın da iç huzurunu ve mutluluğunu
yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.
“KAYSERĐ ĐLKLERĐN BELEDĐYESĐ”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye’de ilklere imza attıklarını vurgulayan
Özhaseki, “Aslında Kayseri Belediyesi olarak bizler birçok ilke de imza atıyoruz. Şimdi
düşünün, bütün belediyeler borç batağı içindeyken, normal rutin günlük işlerini bile zor
yaparken, vatandaşları mutlu etmekte sıkıntı çekerken, bizler hiç kimsenin aklına gelmeyecek
devasa projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan ilki Yamula Barajı’ydı. Yamula Barajı bir
ilktir. 1 lira kamunun cebinden çıkmadan kocaman bir denizin Kayseri’ye gelmesi bir ilktir.
Kamu borçlanmıyor önemli bir şey bu. Kocaman bir stat yapıyorsunuz, Türkiye açısından bir
ilktir. Yerel yönetimlerin 33 bin kişilik, UEFA standartlarında Türkiye’nin medarı iftiharı bir
stadı yapması bir ilktir. Bizim yapmış olduğumuz bu stat projesi şu anda Spor Bakanlığı
tarafından bütün şehirlere uygulanmak için, ilk etapta 25 şehirde uygulanıyor ve Kayseri
model olarak alınıyor. Terminal gibi birçok hizmeti yine kamunun cebinden para çıkmadan,
borçlanmadan yapabilmek bir ilktir. Anadolu Harikalar Diyarı gibi 700 dönüm üzerine bir
eğlence merkezi yapmak, doğrusu bir belediyenin kolay kolay harcı olmayan bir iş ama biz
yaptık ve bu da bir ilktir. Erciyes Dağı’nda Türkiye’yi dünyaya tanıtacak böyle bir proje bir
ilktir. Bunlarla övünüyoruz. Kayserimize hayırlı olsun. Emeği geçen çok arkadaş var.
Ekibimle de iftihar ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ellerine sağlık. Gece yarısına kadar
benimle beraberler. Birçoğunun mesai kavramı yok. Telefonları susmaz ama sabahlara kadar
bizimle bu gayretin içindeler. Tekrardan hayırlı olsun yeniden Kayserimize.” ifadelerini
kullandı.
“ERCĐYES’TE, 3 BĐN 400 METRE YÜKSEKLĐKTE KAYAK YAPMA ĐMKANI VAR”
Erciyes Kayak Merkezi’nin, vatandaşlara birçok imkan tanıdığını dile getiren Özhaseki, “3
bin 400’lere kadar teleferiklerimiz, gondollarımız çalışıyor. Şu anda insan taşıyorlar. 3 bin
400’den aşağı doğru pistleri de hazırladık. Onlarda açılmış vaziyette. Oralarda da
kayılabiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde, 3 bin 400 metreye çıkıp kayak yapma imkanını kolay
kolay bulamazsınız. Doğrusu yapılan her bir iş, buradaki eksiğimizi tamamlıyor. Açığımızı
kapatıyor ve kayak merkezi olma yolunda en önemli adımları atmış bulunuyoruz.” diyerek
sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h4506.html
Erişim Tarihi: 16.12.2013

