KAYSERİ HABER ARŞİVİ
09.06.2014–15.06.2014
Takipsizlik kararına Valilik önünde tabutlu
protesto
Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi, Büyük Birlik Partisi’nin şehit lideri Muhsin
Yazıcıoğlu için verilen takipsizlik kararına tepkisini tabutlu protesto ile verdi.
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Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi Mahmut Cömert, BBP İl yönetiminde bazı isimler
ile birlikte Türk –islam Ülküsü gönüllüleri Kurşunlu Parkı Meydanı’nda bir araya geldi.
Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi Mahmut Cömert önderliğinde toplananlar
mahkemenin verdiği takipsizlik kararına tepkilerini getirmiş oldukları ve üzerine de“Adalet,
Ruhuna El- Fatiha” yazdıkları bir tabut ile dile getirdiler. Kayseri Alperen Ocakları Gençlik
Merkezi Mahmut Cömert yapmış olduğu basın açıklamasında şunları söyledi:
Kardeşim dediğin Muhsin başkanımızın hesabını kim verecek
“Kıymetli alperenler, basın mensupları yüce Türk milleti hepimizin başı sağ olsun. Haklıyı,
doğruyu, iyiyi, koruyup yaşatmakla yükümlü olan adalet yanlış yöneticilerin elinde ölmüştür.
Hepimizin başı sağ olsun. 5 yıl evvel kalleşçe bir suikastla hakkı rahmana kavuşan liderimiz,
şehidimiz, reisimiz muhsin başkanın katlinin üzerinin örtülmeye, takipsizlik kararları ile
yavaş yavaş alıştıra alıştıra gündemden düşürülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Verilen
takipsizlik kararında olayla ilgili tüm bilgileri ortaya koyacak olan cihazların çalınmasını adi
hırsızlık kapsamına aldıkları için bu husus konusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar
verilmiş, savcılar zaten bu davaya bakacak hâkim savcı yok kimse kariyerini riske atmak
istemez diyor. Ve dönüp bizlerden bu safsata karara inanmamız bekleniyor. Üzerinden 5 yıl
geçmesine rağmen hiç bir konu açıklığa kavuşmazken hala bir dava açılmamışken bu hamle
ile neyin amaçlandığı aşikârdır. Biz hukukçu değiliz ama elhamdülillah zekâ sahibiyiz. Hangi
olay yeri inceleme ekibi hatıra olsun diye bir cihazı söker, yâda hangi ahmak hatıra olsun diye
aldık sonrada kaybettik gibi şerefsizce bir ifadeye inanır. Biz inanmıyoruz, inanları ahmak;
inanmaya zorlayanları ise hain olarak görüyoruz. (eğer doğru ise hırsızlar memleketin her
yanını sarmış demektir.) bu teknoloji çağında Anadolu’nun orta yerinde bir helikopter, içinde
Türk İslam dünyasının lideri ve arkadaşları, bir sürü elektronik cihaz, cep telefonu ve 3 gün
bulunamayan, karlar altında kalan, adalet… Soma faciası sonrasında devlet erkanının
açıklamalarına bakalım sorumlu olan herkes hesap verecek enerji ve tabi kaynaklar bakanı
benim yetki alanımda sorumlusu benim diyor. Dicle kenarında kurdun kaptığı kuzunun vebali
üzerimde diyor… Başbakan, peki 25 Mart katliamında kardeşim dediğin Muhsin
başkanımızın hesabını kim verecek. Kazadan kaza çıkarmayın diyen densiz hangi
sorumluluğu üzerine aldı. 3 gün bulunamayan liderimizin hesabını verecek bir babayiğit

arıyoruz, bu davayı üstlenecek delikanlı bir savcı. Ortada bir sürü iddia var akla mantığa
uymayan bir sürü durum, suikast olduğu apaçık ortada iken birileri özellikle biz alperenleri ve
yüce türk milletini uyutmaya, oyalamaya, kandırmaya çalışan şahıslar sizlere de sesleniyoruz;
bu takipsizlik kararı aslında bu davayı takip ediyorum deyip de edemeyenlere verilmiştir.
Kazada diyemem suikastta diyemem, etek giyerim gibi ifadeler kullananlar, kazadan kaza
çıkarmayın diyenler, çözmek namus borcumuzdur diyenler sizlere sesleniyorum mızrak
çuvala sığmıyor artık. Sabır taşı çatladı. son ses, son kan, son nefere kadar mücadele edeceğiz.
Bu davanın davacısı olacağız. Ey necip Türk milleti uyan artık bu suikast sana yapıldı.
liderimiz, şehidimiz, reisimiz inşallah şahadet mertebesine ulaştı, makamı Mahmut’ta
sevgililer sevgilisine komşu olacak inşallah, her yıl binlerce hatim, dua ve yetiştirdiği
alperenleri ile mükafatların en büyüğü ile mükafatlanacağını niyaz ediyoruz. Burada asıl
garabete uğrayan biz Türk milletiyiz. Alperenleriz.”
Haklıyız! ölen sizin adaletinizdir
“Başkanımızın katlinden bu güne ne tür tehlikelerin zuhur ettiğine bölünme, parçalanma
tehditlerinin çoğaldığına şahadet ediyoruz. Başbakanın ifadesi ile yokluğunu çok
hissediyoruz. o gittikten sonra neler yapıldığı ortada. Başkanımız bu dünyadaki vazifesini
tamamladı ve hakkı rahmana kavuştu. Geriye kalanlar bu ölü adalet ile yaşayacaklar. her gün
artarak devam eden tehditlerle yaşayacaklar. Buradan bir çift sözümüzde Muhsin başkan
yaşasaydıcılara var. Hoşlarına gitmeyen, menfaatlerine ters bir durumla karşılaşıp,
alperenlerden tepki alanlar hemen Muhsin başkan yaşasaydı diye başlayan cümleler
kuruyorlar. Muhsin başkan adına söz söylemek kimsenin haddi değildir. o davası, yaşamı,
söyledikleri, yaptıkları ve yapmadıkları ile bizim rol modelimiz, liderimizdir. Biz Muhsin
başkanı kimseden öğrenecek değiliz. Bir de Maraş adliyesi önünde yaralı gönüllere biber gazı
sıkma başarısı ve Kahramanlığı gösteren sayın emniyet mensuplarınıda tebrik ederiz. Değerli
kamuoyu biz bu davaya baş koyduk dönersek hayat bize haram olsun. Haklıyız! Haklıyız
!Haklıyız! ölen sizin adaletinizdir. ilahi adalet elbet bir gün tecelli edecektir. Saygılarımızla
kayseri alperenleri adına Mahmut cömert”
Konuşma sonrasında Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi Mahmut Cömert
liderliğinde ki kalabalık tabutu Valilik binası önünde bırakarak Muhsin Yazıcıoğlu için adalet
istediler.
Haber- Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7305.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri Mahallesi'ne 20 Odalı Otel
Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kayseri Mahallesi Projesi hızla ilerliyor. Bir
yandan tarihi konakların restorasyonu yapılırken bir yandan da projede yer alan diğer
tesislerle ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki...
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kayseri Mahallesi Projesi hızla ilerliyor. Bir
yandan tarihi konakların restorasyonu yapılırken bir yandan da projede yer alan diğer
tesislerle ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde 20 odalı butik
otelin yapımını ve işletmesini içeren bir ihale düzenlenecek.
25 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de düzenlenecek olan ihale ile tarihi Kayseri
Mahallesi'nde yer alması planlanan, 3'ü suit toplam 20 odalı otel binası yap-işlet-devret
modeliyle 10 yıllığına kiraya verilecek.
750 bin lira muhammen bedelli ihaleyle ilgili şartname ve diğer bilgiler, Mali Hizmetler Daire
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7306.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bonzai İçen 7 Kişi Zehirlendi
Kayseri'de bonzai kullanan 7 kişi zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erenköy
Mahallesi'nde bir bağ evinde toplanan M.T., M.T., E.D., soy isimleri öğrenilemeyen K., E.,
H., ve A. isimli arkadaşlar, burada bonzai kullanmaya başladı....
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Kayseri'de bonzai kullanan 7 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bir bağ evinde toplanan M.T.,
M.T., E.D., soy isimleri öğrenilemeyen K., E., H., ve A. isimli arkadaşlar, burada bonzai
kullanmaya başladı. Bağ evinin küçük olması nedeniyle bonzaiden çıkan aşırı dumandan
etkilenen 7 arkadaş, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ambulanslarla kentte
bulunan hastanelere sevk edilen 7 kişi tedavi altına alındı.
M.T.'nin ve E.D.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7307.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri'de 4100 Paket Kaçak Sigara Ele
Geçirildi
Kayseri'de 2 ayrı operasyonda toplam 4 bin 100 paket kaçak siggara ele geçirildi.Alınan
bilgilere göre, İncesu ilçesi Boğazköprü Mahallesinde, İncesu Sulh Ceza Mahkemesinden
alınan arama kararına istinaden Adana-Ankara seferi yapan Çukurova...
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Kayseri'de 2 ayrı operasyonda toplam 4 bin 100 paket kaçak siggara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İncesu ilçesi Boğazköprü Mahallesinde, İncesu Sulh Ceza
Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden Adana-Ankara seferi yapan Çukurova
Ekspres Yolcu treninde yapılan aramada; U.B.'ye ait olduğu tespit edilen çeşitli markalarda
toplam 2500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Öte yandan, Talaş'ta icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında 34 plakalı bir
yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, Suriye uyruklu olan şüpheliler M.B. ve A.B. isimli
şahıslara ait olduğu tespit edilen 1600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el
konularak şüpheliler gözaltına alındı. Her iki şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7308.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Babaannelerinin İlacını İçtiler, Zehirlendiler
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde babaannelerine ait ilacı içen 2 çocuk zehirlendi.Alınan bilgilere
göre, Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesinde aileleriyle birlikte oturan 2 çocuk, babaannelerine
ait sinir ilacından içtiler. Zehirlenen çocuklar, Erciyes...
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde babaannelerine ait ilacı içen 2 çocuk zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesinde aileleriyle birlikte oturan 2 çocuk,
babaannelerine ait sinir ilacından içtiler. Zehirlenen çocuklar, Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların burada yapılan tetkik ve tedavilerinde sağlık
durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7309.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kazlarını Kovalayan Köpeği Vurdu
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi, kendisine ait kazları kovalayan köpeği av tüfeği ile
vurdu.Alınan bilgilere göre, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesinde K.Ç. isimli kişi,
kendisine ait kazları Y.D.'ya ait köpeğin kovaladığını...
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi, kendisine ait kazları kovalayan köpeği av tüfeği ile
vurdu.
Alınan bilgilere göre, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesinde K.Ç. isimli kişi, kendisine ait
kazları Y.D.'ya ait köpeğin kovaladığını görmesi üzerine evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini
alarak ateş etti ve köpeği vurdu.
Olayda kullanılan av tüfeği jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7310.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Melikgazi'de Hayvan Hırsızlığı
Melikgazi ilçesinde 4 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgileri olduğu belirlenen 4 kişi
yakalanarak cezaevine konuldu.Alınan bilgilere göre, Melikgazi Yeşilyurt Mahallesinde
ikamet eden H.T. isimli kişi, 15 Mart 2014 tarihinde 4 adet büyükbaş...
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Melikgazi ilçesinde 4 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgileri olduğu belirlenen 4 kişi
yakalanarak cezaevine konuldu.
Alınan bilgilere göre, Melikgazi Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden H.T. isimli kişi, 15 Mart
2014 tarihinde 4 adet büyükbaş hayvanının çalındığını, çalanların da akrabaları olabileceğini
düşünerek müracaat etmediğini, yaptığı araştırmada çalanların yakınları olmadığını tespit
etmesi üzerine şikayetçi olduğunu söyledi. Olay ile ilgili yapılan araştırmada; E.D.'nin
ahırında yapılan kontrolde, mağdur kendisine ait büyükbaş hayvanları teşhis etmiş,
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile hayvanlar H.T'ye teslim edildi. E.D.'nin beyanına göre,
büyükbaş hayvanları G.T., B.T., İ.Y., A.B.'den aldığı öğrenildi ve bu kişiler hakkında yapılan
araştırmada; şahısların 02.06.2014 tarihinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak
Kayseri Kapalı C.Evine konuldukları belirlenerek soruşturmaya başlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7311.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Sarıoğlan'da Altın Hırsızlığı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir evden 18 adet çeşitli şekil ve gramajlarda bilezik, 4 yüzük
ve 5 bin TL çalındı.Alınan bilgilere göre, İ.Ş.'nin evinde bulunan kasadan 1 adet 80 gramlık
kelepçe bilezik, 4 adet 80 gramlık bilezik, 3...
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir evden 18 adet çeşitli şekil ve gramajlarda bilezik, 4 yüzük
ve 5 bin TL çalındı.
Alınan bilgilere göre, İ.Ş.'nin evinde bulunan kasadan 1 adet 80 gramlık kelepçe bilezik, 4
adet 80 gramlık bilezik, 3 adet 70 gramlık bilezik, bir adet 25 çeyrek altından oluşan kaykaylı
bilezik, 2 adet ucunda topuz bulunan 70 gramlık bilezik, bir adet 70 gramlık kelepçeli üçlü
bilezik, 2 adet 50 gramlık üçlü adana burması, 1 adet 60 gramlık bilezik, 1 adet 90 gramlık
bilezik, 2 adet 50 gramlık çiçekli adana burması, 2 adet taşsız yüzük, 2 adet Atatürk resimli
yüzük ile 5 bin TL paranın çalındığı bildirildi.
Olay yerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, 8 adet parmak
izinin tespit edildiği, kasada herhangi zorlama izi olmadığı tespit edildi.
Olay ile ilgileri olduğu tespit edilen Ş.Ç. ve G.Ü.'ün ifadelerinin alınarak serbest bırakılırken,
çalındığı belirtilen altın ve para henüz bulunamadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7312.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Tbmm Başkan Vekili Sadık Yakut Bünyan’da
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık
Yakut, Bünyan Belediye Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinin ardından
Bünyan Cezaevi inşaatını gezdi ve Bünyan ve Karadayı köyünde...
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık
Yakut, Bünyan Belediye Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinin ardından
Bünyan Cezaevi inşaatını gezdi ve Bünyan ve Karadayı köyünde taziyelerde bulundu.
Bünyan Belediyesi önünde Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan
İlçe Başkanı Savaş Gökçe tarafından karşılanan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri
Milletvekili Sadık Yakut, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’na hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu. Yakut, Bünyan Belediye Başkanı Gülcüoğlu'ndan Bünyan Belediyesi
çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Belediyeyi ziyaretinin ardından Bünyan Cezaevi inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulunan
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Berat
Biçer’in ailesini ziyaret etti. Yakut, daha sonra Afganistan’da bombalı saldırı sonucu hayatını
kaybeden Halil Gül’ün ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7313.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Doğum Yaparken Bebeğinin Bacağını Kesti
Kayseri'de bir kadının evde doğum yaparken bebeğinin bacağını makasla kestiği ve bebeğin
kan kaybından öldüğü iddia edildi.Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden boşanan ve
Melikgazi ilçesindeki Küçükmustafa Mahallesinde oğlu...
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Kayseri'de bir kadının evde doğum yaparken bebeğinin bacağını makasla kestiği ve bebeğin
kan kaybından öldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden boşanan ve Melikgazi ilçesindeki Küçükmustafa
Mahallesinde oğlu ile birlikte oturan H.Y. isimli 41 yaşındaki kadın, bir başkasından hamile
kaldı. Hamileliğini yakınlarından gizleyen H.Y., düşük yapmak için kullandığı ilaçların
etkisiyle erken doğum yaptı. İddialara göre, H.Y. isimli kadın, doğum sırasında ters gelen kız
bebeğini çıkarmak isterken, makasla sağ bacağını kesti. Aşırı kanamayı gören ve şoka giren
H.Y. 112'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri, kadını Doğumevi Kliniği'ne
götürdü. Hastanede yapılan müdahale sonucu, anne karnında öldüğü belirlenen bebek alındı.
Polislerin, hamile kadının kendi kendine doğum yapmaya çalıştığı evde yaptığı araştırmada,
bebeğin kesilen bacağı bulundu. Kadının tedavisi sürerken, bebeğinin cenazesi ise Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7314.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bilim Merkezi'nin İnşaatı Sürüyor
Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandıracağı önemli yatırımlardan birisi olan Bilim
Merkezi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Bilim Merkezi'nin tefrişini TÜBİTAK ile birlikte
yapacak olan Hollanda firmasının yetkilileri, Kayseri'ye...
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Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandıracağı önemli yatırımlardan birisi olan Bilim
Merkezi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Bilim Merkezi'nin tefrişini TÜBİTAK ile birlikte
yapacak olan Hollanda firmasının yetkilileri, Kayseri'ye gelerek inşaat alanında incelemelerde
bulundular.
Harikalar Diyarı içerisine yapılan Bilim Merkezi'nde inşaat son aşamaya geldi. Bilim Merkezi
inşaatının iki ay içinde bitirilmesi planlanıyor. İnşaatın bitirilmesinin ardından TÜBİTAK 50
milyon liranın üzerinde bir harcama yaparak Bilim Merkezi'nin tefrişini yapacak. Bu amaçla
incelemelerde bulunmak için Kayseri'ye gelen TÜBİTAK ve Hollanda firmasının yetkilileri
inşaatın son durumunu gördü.
Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcuman ile birlikte Bilim
Merkezi inşaatını gezen TÜBİTAK Bilim Toplum Daire Başkanı Ahmet Uludağ Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ile çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Uludağ, "Kayseri'deki
Bilim Merkezi'nin Kayseri ve Orta Anadolu'da büyük bir cazibe merkezi olacağına
inanıyoruz. Hollandalı bir firma ile çalışmaları yürütüyoruz. Kayseri belediyemizle
çalışmaktan çok memnunuz. Tüm Türkiye'den insanların burayı görmeye geleceğine
inanıyoruz" dedi.
Harikalar Diyarı içerisinde 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 55 bin metrekare
alana kurulacak olan Bilim Merkezi, yapısı itibariyle her yaştan ziyaretçinin bilime olan
merakını giderecek. Bilimi, teoriden pratiğe dönüştürecek merkezde, geleceğin bilim
adamlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Harikalar Diyarı Bilim Merkezi, beş duyuya hitap eden deneysel ve uygulamalı sergi ve
laboratuvar, planetaryum, konferans salonu, kütüphane gibi bölümlerden oluşacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7315.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

İl İnsan Hakları Kurulu'na 5 Ayda 9 Başvuru
Kayseri İl İnsan Hakları Kurulu'na Ocak-Mayıs 2014 tarihleri arasında toplam 9 başvuru
yapıldı.2014 Yılı Ocak - Mayıs döneminde Kayseri İl İnsan Hakları Kuruluna Adil
Yargılanma Hakkı konusunda 1, Dilekçe Hakkı konusunda 1, Kötü Muamele...
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Kayseri İl İnsan Hakları Kurulu'na Ocak-Mayıs 2014 tarihleri arasında toplam 9 başvuru
yapıldı.
2014 Yılı Ocak - Mayıs döneminde Kayseri İl İnsan Hakları Kuruluna Adil Yargılanma Hakkı
konusunda 1, Dilekçe Hakkı konusunda 1, Kötü Muamele Yasağı konusunda 2, Sağlık ve
Hasta Hakkı konusunda 1 ve diğer muhtelif konularda 4 olmak üzere toplam 9 başvuru
yapıldığı bildirildi. Diğer muhtelif konular başlığı altında derlenen başvurular ise, boşanmış
bir vatandaşın çocuklarıyla kişisel ilişki tesisi kuramadığı eşinin kendisine engel olduğu ve bu
nedenle çocuklarını sadece icra kanalıyla görebildiği hakkındaki başvuru, Bir vatandaşın oğlu
hakkında mahkemece verilmiş mahkûmiyet kararının incelenmesi talebiyle ilgili başvurusu,
Bir vatandaşın astım hastası olan annesinin soğuk algınlığı şikâyeti ile bir sağlık ocağına
müracaat ettiği ve astım hastası olduğunu söylemeyi unuttuğu aile hekiminin de herhangi bir
kronik hastalığı olup olmadığını sormadan ilaç yazdığı ve verdiği ilacın yan etki yaptığı
hakkındaki başvurusu oluşturdu.
2013 YILINDA 30 BAŞVURU
2013 Yılı içinde ise İl İnsan Hakları Kuruluna toplam 30 başvuru yapıldı. Bu başvurular, 6
Çevre Hakkı, 8 Dilekçe Hakkı, 1 Eğitim ve Öğrenim Hakkı, 1 Engelli Hakları, 3 Kötü
Muamele Yasağı, 1 Sağlık ve Hasta Hakkı, 2 Tüketici Hakkı, 1 Zorla Çalıştırma Yasağı ve 7
de diğer konular olarak tasnif edildi.
Bu başvuralar arasında, Bir belediyede uygulanan bina giriş çıkışı kamera takibi ve cihaza
parmak basma uygulamasının hukuka aykırı olduğu iddiası, İzin alarak bir davasıyla ilgili
duruşmaya giden bir memura görev yerini izinsiz olarak terk ettiği için soruşturma başlatıldığı
iddiası, Bir camide hocanın verdiği vaazla ilgili şikâyet, Bir vatandaşın boşanma davasının
bulunduğu eşiyle ilgili şikâyetleri, Bir eğitim öğretim kurumu hakkındaki şikâyetler,
Gürültülü sokak düğünleri ile ilgili başvuru, Açık hava düğünleri hakkındaki şikâyetler yer
aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7316.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Ruhani Ankara'da
İran ile Batı arasındaki ilişkilerde yumuşama sağlayan Ruhani, Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül'ün davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Ruhani, Çankaya Köşkü'nde resmi törenle
karşılandıktan sonra Gül'le ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak. İki ülke arasında siyasi,
ekonomik ve kültürel işbirliğine ilişkin altı anlaşmanın imzalanması planlanıyor.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7317.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, İncesu Ve
Tomarza Muhtarları Kayseri Şeker'de
Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri, 2014 yılında seçilen
muhtarlarla tanışma, Pancar ekim alanları, Pancar çiftçisinin karşılaştıkları sorunları
görüşmek, Kayseri Pancar Kooperatifi ile Kayseri Şeker Fabrikası...
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Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri, 2014 yılında seçilen
muhtarlarla tanışma, Pancar ekim alanları, Pancar çiftçisinin karşılaştıkları sorunları
görüşmek, Kayseri Pancar Kooperatifi ile Kayseri Şeker Fabrikası çalışmaları hakkında
bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Tomarza, Pınarbaşı, İncesu
ilçelerinde pancar ekimi yapılan köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldiler.
Kayseri’de 6 ilçeden yaklaşık yüz Muhtarın iştirak ettiği görüşmeye Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede ve İlhan Argun ile
Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ülker, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli de hazır bulundu.Kayseri’ye bölge olarak yakın bazı köy muhtarların toplantıya iştirak
ederek kendi köylerinin de Kayseri Şeker bölgesi kapsamına alınması talepleri, Sulama
çalışmalarının hızlandırılması için yetkililerle görüşmeler yapılarak Pancar çiftçisinin
karşılaştığı sorunların iletilmesi, Elektrik maliyetlerinin düşürücü yeni girişimlerde

bulunulması gibi Muhtarlardan gelen sorularını tek tek cevaplayan Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; ''Kayseri Şeker’e son yıllarda katılmak
isteyen herkese açık çağrımız, Kotanızla birlikte gelirseniz, buyurun diyoruz. Sizin köyleriniz
de kotaları ile birlikte gelebiliyorlarsa Kayseri Şeker’in kapısı sonuna kadar açık olduğunu
belirterek, gayemiz Kayseri Şeker’i Türkiye’nin en itibarlı kuruluşu haline getirmek,
çiftçimizin gelirini artırmak, milli gelirden daha çok pay almasını sağlamak gayreti
içerisindeyiz. Kayseri Şeker’in de Muhtarlar gibi bir nevi Kamu görevi yapmaktadır. Çiftçinin
sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Sizlerin de katkılarıyla Köylerinizde ve
Bölgede karşılaşılan sorunları birlikte çözmek ve tanışmak adına yaptığımız davete icabet
ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.Toplantıya Pınarbaşı İlçesi Artmak Mahalle
Muhtarı Nurten Doğan da tek bayan Muhtar olarak toplantıya katılıp Pınarbaşı İlçesindeki
Pancar ekicilerinin sorunlarını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7318.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri’de Gençlere Taş Çıkartacak Okuma
Azmi
Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu 2013-2014 eğitim öğretim yılı
mezuniyet töreni yapılırken, törende Organik Tarım bölümünü birinci olarak bitiren 50
yaşındaki Biyoloji öğretmeni Süleyman Bodur dikkat...
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Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu 2013-2014 eğitim öğretim yılı
mezuniyet töreni yapılırken, törende Organik Tarım bölümünü birinci olarak bitiren 50
yaşındaki Biyoloji öğretmeni Süleyman Bodur dikkat çekti. Sabancı Kültür Sitesinde
düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yetim, Erciyes
Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hasan Yalçın,
öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Yetim ile Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Doç. Dr. Hasan Yalçın, öğrencileri ve ailelerini gösterdikleri gayretten dolayı tebrik etti.
Törende Gıda Teknolojileri, Bahçe Tarımı, Organik Tarım ile Laborant ve Veteriner Sağlık
bölümünden 120 öğrenci mezun oldu. Programda okul birincisi olan Derya Ceylan yaş kütüğe
plaket çaktı. Törende ayrıca Organik Tarım bölümü birincisi 50 yaşındaki Biyoloji öğretmeni
Süleyman Bodur'a başarısından dolayı plaket takdim edildi.
Tören sonrası konuşan Bodur, "Biyoloji öğretmeniyim. Organik tarım hobim olduğu için bu
bölümü okudum. Bu 2. üniversitem oluyor. Öğrenmek için çalıştık, gayret ettik. Bizim gibi
aynı bölümde 5 arkadaş var. İçtiğimiz sudan, yediğimiz yemekten şüphelenmeye başladık. En
iyisi okuyalım dedik. Aslında biz onların birinci olmalarını beklerdik. Kendi bahçemizi kurup

organik ürünler yetiştirmeye çalışacağız. Çevremizdekilere yardımcı olmaya çalışacağız"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7319.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Melikgazi
Belediyespor
Voleybol
Minik
Erkekler (yaş Grubu) Takımı Final İçin
Başkent’te
Melikgazi Belediyespor Voleybol Minik Erkekler Yaş grubu takımı Türkiye Finallerine
katılmak üzere Ankara’ya gitti. 10-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan
finallerde hedef Türkiye Şampiyonluğu.Bu sezon Voleybol alt yapı takımlarında...
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Melikgazi Belediyespor Voleybol Minik Erkekler Yaş grubu takımı Türkiye Finallerine
katılmak üzere Ankara’ya gitti. 10-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan
finallerde hedef Türkiye Şampiyonluğu. Bu sezon Voleybol alt yapı takımlarında oldukça
başarılı bir sezon geçiren Melikgazi Belediyespor’un Genç takımı ve Minik Erkekler takımı
Türkiye’de 16 takım arasına girerek Finallerinde şehrimizi temsil etme hakkını elde etti.
Voleybol takımlarından ilk olarak Minik Erkekler takımı Ankara’da yapılacak olan Türkiye
Finallerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Tofaş, Es Spor, İstanbul Büyükşehir belediye,
Halkbank, Çankaya Belediye, Arkasspor, İnegöl Belediye, Gediz Üniversitesi, Bosch Spor, 68
Aksaray, Antalya ve Samsun takımları ile şampiyon olabilmek için mücadele edecek. İyi bir
hazırlık dönemi geçirdiklerini ve şampiyon olabilmek için mücadele edeceklerini belirten
Antrenör Fuat Kalay, ''Oyuncularıma güveniyorum. Az hata yaparak, iyi oynayıp maçlarımızı
kazanıp, şehrimize madalya ile dönmek istiyoruz'' dedi.Kulüp Başkanı Serdar Öztürk de,
''Çocuklarımız büyük bir başarı göstererek, finallere kaldılar. Buraya gelmek bile büyük bir
başarıdır. En iyi dereceyi elde edeceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum'' diye
konuştu.Melikgazi Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç da
yaptığı açıklamada, ''Gençlerimize, çocuklarımıza verdiğimiz önemin kanıtı sporcu
çocuklarımızın Türkiye’de yüzlerce takım arasından ilk 16 takım arasına girerek her alanda
marka şehir olan Kayseri’yi Türkiye Finallerinde temsil etmesidir. Biz çocuklarımıza imkan
sağlıyoruz. Semtlerimizde spor tesisleri yapıyor, okullarda salon sporlarının gelişmesi için
spor salonları inşa ediyoruz. Tecrübeli antrenörler tarafından yetiştirilen çocuklarımız
inanıyorum ki gelecekte Melikgazi Belediyespor’un A takımını oluşturacak, ayrıca milli
takımların değişmez oyuncuları olacaktır. Finallerde Minik Erkek takımımıza yürekten
başarılar diliyorum'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7320.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kocasinan Yazır Köyü Çapa Günü Etkinliği
Düzenlendi
Kayserinin tarım ve Hayvancılığı için önem arz eden dört ovadan en büyüğü Develi Ovası
(1.050 km2), Sarımsaklı Ovası (300 km2), Karasaz Ovası (80 km2) ve Palas Ovasıdır (50
km2) olup; 300 Kilometre kare sulu tarıma elverişli haliyle Sarımsaklı...
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Kayserinin tarım ve Hayvancılığı için önem arz eden dört ovadan en büyüğü Develi Ovası
(1.050 km2), Sarımsaklı Ovası (300 km2), Karasaz Ovası (80 km2) ve Palas Ovasıdır (50
km2) olup; 300 Kilometre kare sulu tarıma elverişli haliyle Sarımsaklı ovasının önemi her
geçen gün artarken Tarıma verilen destek yanı sıra sulama sistemlerinin de kapalı sisteme
dönüştürülmesi halinde Sarımsaklı Ovası, Kayserinin en önemli sulu tarım merkezi haline
gelebileceği belirtildi.
Kocasinan İlçesi Yazır Mahallesinde çapa günü etkinliği, yağışların sürekliliği nedeniyle
pancar tarlası çamur olunca Köy Muhtarı Mehmet Yazır evinde yapıldı.
Yazır Köyü çapa günü etkinliğine; Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim
Kurulu üyeleri Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Kayseri şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli, Elagöz, Akçatepe, Akin Muhtarları ile pancar çiftçileri iştirak ettiler.
Çapa günü etkinliğine katılan Elagöz mahalle Muhtarı Ali Borazan köylerin sulu tarım
yapabileceği alanda gelişen basınçlı kapalı sulama sistemi yapılırsa daha çok üretim
yapabileceklerini ve Sarımsaklı Ovası'ndan 2 hatta 3 ürün alınabileceğini söyledi.
Çiftçiler de sulama maliyetlerinin yüksek olduğunu ve arazi toplulaştırma çalışmalarının
hızlandırılması gerektiğini belirtmeleri üzerine Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurlu
Başkanı Turhan Özer toplulaştırma faaliyetlerinin faydalarını anlattı ve çalışmaların
hızlandırılması için tüm çiftçilerin duyarlı olması gerektiğine ve haklarına razı olmaları
gerektiği uyarısında bulundu. Özer, ''Şikayetlerin artması, toplulaştırmanın gecikmesine vesile
olacaktır'' dedi. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Güneş de arazi
toplulaştırmanın çiftçinin cebine getireceği kazanımları açıkladı.
Yazır Köyü Çapa günü etkinliğinde konuşan Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim kurulu
Başkanı Hüseyin Akay; ''Yağışların bolluğu ve bereketi nedeniyle pancar tarlalarına
girilemeyince çapa gününü Muhtarımızın evinde yapıyoruz. Hayırlı bir rahmetin sonucu
çamur oldu ama Yazır köyüne sözümüz vardı. Diğer köylerden arkadaşlarımız, çiftçilerimiz
bir arada. Fırsat buldukça bu tip ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizim için asli
bir görev Çiftçi ile her zaman bir arada beraber olmak, dertleşmek, hâlleşmek sorunları
konuşup halleşmek asli işlerimizin bir parçasıdır. Bunun biz de çok faydasını görüyoruz. Bu
çevredeki çiftçilerimizin beklentisi 'Kan eksen, can biter' diye tabir edilen Sarımsaklı
Ovası'nda basınçlı kapalı sulama sisteminin bir an önce yapılmasıdır. Çiftçilerimizin en
önemli dileği bu. Bizim için en önemli gündem maddesi çiftçinin su sorunu. İnşallah bu konu
ile ilgili; gerekli mercilere müracaatlarımız olacaktır'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7321.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kahveci Cinayetinde 3 Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri'de 38 yaşındaki kahvecinin öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.Kocasinan
İlçesi Uğurevler Mahallesi'nde 4 gün önce vatandaşlar, sokak arasında bir ceset olduğu ihbarı
yapmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet...
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Kayseri'de 38 yaşındaki kahvecinin öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesi'nde 4 gün önce vatandaşlar, sokak arasında bir ceset
olduğu ihbarı yapmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, cesedin kahvehane
işleten H.K'ye ait olduğunu belirledi. Cinayetle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu, M.Ü.,
İ.G ve eşi M.G. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7322.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

9'u Üniversite Öğrencisi 11 Kişinin Öldüğü
Trafik Kazasının Davası
Kayseri'de 22 Aralık da meydana gelen ve 9'u üniversite öğrencisi olmak üzere 11 kişinin
hayatını kaybettiği trafik kazaya ilişkin davanın 2. duruşması yapıldı.1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen davada, kazaya karışan iki minibüsün...
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Kayseri'de 22 Aralık da meydana gelen ve 9'u üniversite öğrencisi olmak üzere 11 kişinin
hayatını kaybettiği trafik kazaya ilişkin davanın 2. duruşması yapıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kazaya karışan iki minibüsün şoförleri olan ve
tutuklu yargılanan Durmuş O. ve Adem A, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve görgü
tanıkları hazır bulundu. Davada ilk olarak yoklama alındı. Dava, kazadan yaralı kurtulan
öğrencilerin ifadelerinin okunmaları ile devam etti. Daha sonra, kazada yaralanan öğrencilerin
hastane raporları okundu.
Duruşmada ifade veren şoför Durmuş O, kazanın kader olduğunu söyledi. Durmuş O,
"Kazada ben de ölebilirdim. Allah'ın takdiri" dedi.
Diğer minibüsün şoförü olan Adem A. da, kazanın istemeyerek gerçekleştiğini söyleyerek,
"Suç işlemedim. İstemeyerek oldu. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Adem A.'nın ifadesinin ardından mahkeme başkanından söz alan Seher Utar, 'Kazayı kader
olarak kabul etmiyorum. Bu çocuklar okumaktan başka bir şey yapmıyorlardı' diyerek
kazanın kader olduğunu söyleyen şoför Durmuş O'ya tepki gösterdi.
Daha sonra duruşmaya katılarak ifade veren tanıklar dinlenildi. Kaza yapan 2'inci minibüsün
içerisinde bulunan Selçuk Kocaoğllar, "'Bismillah' sesi duydum. Şoförün sağ eli motor
frenindeydi. O anda bir şeye çarptık. Ambulans şoförü yaralı taşıyordu. Yaralının ve
ambulans şoförünün üstünden geçtik" diyerek ifade verdi.
Bir diğer tanık İlkay Bayramoğlu ise, "Olay ani oldu. Müzik değiştiriyordum. Birden virajı
dönünce şoför panikledi. 50 kilometre hızla gidiyorduk. Araç kaza esnasında hızlanmadı"
dedi.
İfadeleri değerlendiren mahkeme heyeti, yargılanan 2 şoförün tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar vererek, davayı 8 Eylül 2014'e erteledi.
OLAY
Kayseri'de 22 Aralık'da Niğde Üniversitesi'nden Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelen
üniversitelileri taşıyan minibüs, Hacılar İlçesi yakınlarında şarampole yuvarlanmıştı. Kazanın
ardından minibüsün arkasından başka bir minibüste yaralıları ve yaralılara yardım etmek için
gelen vatandaşlara çarpmıştı. Meydana gelen kaza 9'u üniversite öğrencisi olmak üzere 11 kişi
hayatını kaybetmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7323.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Zincirleme Trafik Kazası
Kayseri Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 araç birbirine girdi. Kazada,
ölen ya da yaralanan olmadı.Alınan bilgilere göre Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı'nda,
kavşağa ani giriş yapan ambulansa yol vermek için duran ve...
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Kayseri Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 araç birbirine girdi. Kazada,
ölen ya da yaralanan olmadı.
Alınan bilgilere göre Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı'nda, kavşağa ani giriş yapan
ambulansa yol vermek için duran ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 38 LH 023 plakalı
otomobile, Necati Çakır yönetimindeki 38 HY 095 otomobil, bu otomobile ise Aslı Demir'in
kullandığı 38 NE 886 plakalı otomobil ve Yılmaz Eminoğlu'nun kullandığı 38 RV 995 plakalı
otomobil çarptı.
Kazada ölen ve yaralanan olmazken, ambulansa yol vermek için ani duruş yaptığı ileri sürülen
38 LH 023 plakalı otomobilin sürücüsü, olay yerinden ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7324.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri Valisi Orhan Düzgün Bünyan’da
Düğüne Katıldı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Valilik personeli Seyfullah Uçmaz’ın kızının Bünyan'daki
düğününe katıldı.Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Uçmaz ve Özcan ailelerinin davetlisi olarak
Bünyan Belediyesi Sosyal tesislerindeki düğünde, Bünyan...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Valilik personeli Seyfullah Uçmaz’ın kızının Bünyan'daki
düğününe katıldı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Uçmaz ve Özcan ailelerinin davetlisi olarak Bünyan Belediyesi
Sosyal tesislerindeki düğünde, Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe ve düğün sahipleri tarafından
karşılandı. Kayseri Valisi Orhan Düzgün düğüne eşi Gül Düzgün’le birlikte geldi.
Uçmaz ve Özcan ailelerini tebrik eden Vali Düzgün, damat Hakan Özcan ve gelin Elif Özcan
ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7325.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Melikgazi Ziraat Odası Yönetiminin Melikgazi
Belediye Ziyareti
Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi, Meclis Başkanı Kadir Teker ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Recai Yunak ve Tevfik Mastar, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hasan
Nalbant, ziyaret ederek yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiler ve Melikgazi...
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Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi, Meclis Başkanı Kadir Teker ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Recai Yunak ve Tevfik Mastar, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hasan
Nalbant, ziyaret ederek yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiler ve Melikgazi
Belediyesi’nin tarıma ve tarımcıya olan desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi, “Kayseri şehri aynı zamanda tarım şehridir.
Pancar, üzüm, buğday üretimi ile bilinmektedir. Son yıllarda ticari elma ve sera domates
yetiştiriciliği ile de farklı tarım ürünleri üretimine yönelmektedir. Şehir merkezine yakın
alanlarda Erciyes Dağının eteklerinde yer alan bağ ve sayfiye alanlarında ile yerleşim
bölgelerinde meyve ve sebze üretimi de önem arz etmektedir. İlimizin coğrafi yapısından
kaynaklanan bu yapı Kayseri ve Kayserililer için bir kazançtır. Son yıllarda belediye
yatırımları ile Kayserimiz de mantar yetiştiriciliği, fidan dikimi ve bahçe bakımı, Arıcılık,
Bahçıvanlık gibi kurslar açılmaktadır. Bundan dolayı Melikgazi Belediye Başkanımıza tarıma
vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada, “Melikgazi
Belediyesi olarak bölgenin zenginliklerini biliyoruz. Melikgazi ilçemiz doğal güzellikleri
içinde barındıran meşhur üzüm bahçelerin yer aldığı bölgedir. Kayısı, elma, erik, badem ve
ceviz gibi meyve alanları oldukça yoğundur. Çok geniş bir kitle yaz aylarında tarım ile
uğraşır.Daha bilinçli üretim yapılabilmesi için tarım alanında kurslar açıyoruz. Hisarcık,
Kıranardı, Gesi, Gürpınar, Bürüngüz gibi bölgelerimizde vatandaşlarımızın ürünlerini
sulayabilmesi daha çok ve kaliteli ürün alabilmelerine imkan sağlamak adına mevcut sulama
kanallarını onarıyor, olmayan yerlerde ise yeni sulama kanalları yapıyoruz. Gilaboru için yeni
projeler üretiyoruz. Gilaboru ve ceviz festivali düzenleyerek yöresel tarım ürünlerini
tanıtımını yapıyoruz“ dedi.
Melikgazi Ziraat Odası ile her zaman diyalog ve dayanışmasında içerisinde çalıştıklarını bu
ziyaret vesilesi ile Oda Üyelerine ve yönetimine teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Meslek Edindirme Kursları içerisinde tarıma dayalı 6 ayrı kitap basımı yaparak
dağıtımını yaptıklarını ve tarım kitapların büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7326.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Yeni Ufuklar Derneği'nden'terör' Açıklaması
Yeni Ufuklar Derneği'nden yapılan açıklamada, bir süredir sakin görünen Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde son zamanlarda terörün yeniden tırmanışa geçtiğini belirterek, ''Türkiye
Cumhuriyeti Devleti bütün organlarıyla üzerine düşen...
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Yeni Ufuklar Derneği'nden yapılan açıklamada, bir süredir sakin görünen Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde son zamanlarda terörün yeniden tırmanışa geçtiğini belirterek, ''Türkiye
Cumhuriyeti Devleti bütün organlarıyla üzerine düşen görevi acilen yerine getirmeli, bölgede
her türlü tedbiri almalı, meydanı teröristlerden bir an önce temizlemeli, bayrağı indirenleri en
ağır biçimde cezalandırmalı, ülkenin her yerinde asayişi sağlamalıdır'' dedi.
Açıklamada, ''Terör örgütü PKK, karakol ve baraj yapımlarını protesto etmek için yolları
keserek kimlik kontrolü yapmakta, kimi zaman da ulaşımı engellemek için yolları
kazmaktadır. Anlaşılıyor ki, Örgüt olayları tırmandırarak çözüm sürecinde elini

güçlendirmek, devletle yapılan pazarlıktan daha büyük pay koparmak istemektedir. Bu süreci
fırsat bilerek şehirlerde kendi silahlı güçlerini ve yargısını oluşturmakta, halktan vergi
toplamaktadır. Süreç, suç örgütünün bölgenin her yerinde rahat hareket etmesini sağlamış,
halkı örgütün kucağına atmıştır.Güneydoğu Anadolu Bölgesi örgütün hakimiyetinde tam bir
savaş alanına çevrilmiştir'' denildi.
Son birkaç gün içerisinde olayların büyük boyutlara ulaştığı kaydedilen açıklamada,
''Eylemler başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerine yayılıyor. KCK halka isyanı
Türkiye'nin her yerine yayması için çağrılar yapıyor. Millî birlik ve beraberliğimiz tehdit
altındayken ülkemizin her yeri provokasyonlara açık hâle getiriliyor. 90 yaşını aşmış Türkiye
Cumhuriyeti Devletinde ilk defa bir askerî birlikteki Türk bayrağı indirilmiştir. Askerî ve sivil
yöneticilerimize açık çağrıda bulunuyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün organlarıyla
üzerine düşen görevi acilen yerine getirmeli, bölgede her türlü tedbiri almalı, meydanı
teröristlerden bir an önce temizlemeli, bayrağı indirenleri en ağır biçimde cezalandırmalı,
ülkenin her yerinde asayişi sağlamalıdır.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7327.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nden Fen
Ve Teknoloji Sergisi
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi 2013-2014 eğitim öğretim döneminin sonunda 10
şubesinde Fen ve teknoloji derslerine katılan 180 öğrencinin dönem boyunca yaptıkları
birbirinden değişik projeleri aileleri ve arkadaşları önünde sergileyerek...
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Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi 2013-2014 eğitim öğretim döneminin sonunda 10
şubesinde Fen ve teknoloji derslerine katılan 180 öğrencinin dönem boyunca yaptıkları
birbirinden değişik projeleri aileleri ve arkadaşları önünde sergileyerek muhteşem bir sergi
açtılar .
Danışmentgazi Sosyal ve Spor tesislerinde gerçekleştirilen sergiye Çocuk Meclisi üyelerinin
yanı sıra çok sayıda öğrenci velisinin de katıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,
“Çocuk Meclisi Fen ve teknoloji Kurslarına katılan 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin dönem
içerisinde gerçekleştirdikleri projeler sergilenmiştir. Bu sergi ile çocukların yaratıcı ve buluş
fikirleri ortaya çıkarılmıştır. 180 öğrencini ferdi ve gruplar adına yaptıkların yaklaşık 250
proje sergilenmiştir. Sergiye iştirak edilen projeler birbirinden değişik ve çok anlamlı
eserlerdir. Bu projeleri görünce gençlerimizin imkan verilerse ne işler yapabileceğinin en
büyük kanıtıdır. Geleceğimizden umutluyuz çünkü bu tür teknoloji sergileri ile eğitim
düzeyimizin çok yüksek olduğunu fark ediyoruz. Bilim ve teknolojiye meraklı olan herkesi bu
sergiye davet ediyorum” dedi.

Meclis Başkanı Ömür Yücegöy, Çocuk Meclisinin çok büyük bir aile olduğunu ve bu ailenin
bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu, yaz tatilinde de boş durmayarak, çeşitli etkinlikler ile
faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.
Çocuk Meclisi üyeleri kendi hazırlayıp sundukları projeleri ziyaretçilere tek tek anlatarak
bilgiler verdiler. Projenin amacı, faydası ve günlük kullanımdaki uygulamaları hakkında
örnekler gösterdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7328.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayserigaz Abonelerini Bilgilendirmeye Devam
Ediyor
Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Kayserigaz, güvenli ve düzenli gaz arzını
sürdürmek
adına
doğalgaz
kullanıcılarını
bilgilendirme
çalışmalarını
sürdürüyor.Kayserigaz'dan yapılan açıklamada, ''Sektörün yıldızı...
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Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Kayserigaz, güvenli ve düzenli gaz arzını
sürdürmek adına doğalgaz kullanıcılarını bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kayserigaz'dan yapılan açıklamada, ''Sektörün yıldızı parlayan şirketlerinden olan
Kayserigaz, abonelerinin konforunu ve güvenliğini maksimum seviyede tutmak için
bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Doğa dostu yakıt olan doğalgazın
verimliliğini maksimum seviyeye çekmek, olası risklerin önüne geçmek ve mevcut düzenli
akışı devam ettirmek için, doğalgaz kullanıcılarına Kayserigaz tarafından el kitapçığı ve
broşürler dağıtılıyor'' denildi.
Açıklamada, ''Dağıtılan materyallerde gaz kullanıcıları “doğalgaz nasıl kullanılmalı, tasarruf
yolları, uyulması gerekenler ve yapılmaması gerekenler” gibi başlıklara rahatlıkla erişebiliyor.
Böylece, doğalgaz konusunda bilinçli kullanıcı sayısını artırmayı amaçlayan Kayserigaz,
dağıtılan broşürler sayesinde önlem aldırarak, olası tehlikelerin de önüne geçiyor. Kayserigaz
İç Tesisat Birimi tarafından, periyodik kontrol ve gaz açma-kapama işlemleri sırasında
dağıtımı yapılan broşürlerin, belirli aralıklarla çalışmalarının sürdürüleceği kaydediliyor''
ifade edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7329.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bayrağın İndirilmesine Tepkiler Büyüyor
Dadaloğlu Derneği Başkanı Bekir Arık, ''Askeri birlikteki bayrağımızın teröristlerce
indirilmesi, bu olayların hangi boyutlara geldiğinin açık bir göstergesidir. Bu durumun bu
şekilde devam etmesi milletimiz tarafından asla kabul edilemez''...
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Dadaloğlu Derneği Başkanı Bekir Arık, ''Askeri birlikteki bayrağımızın teröristlerce
indirilmesi, bu olayların hangi boyutlara geldiğinin açık bir göstergesidir. Bu durumun bu
şekilde devam etmesi milletimiz tarafından asla kabul edilemez'' dedi.
Arık, yaptığı yazılı açıklamada, ''PKK terör örgütü üyelerinin 08.06.2014 Pazar günü Lice'de
II. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na girerek Türk bayrağını indirmiş olmaları kabul
edilemez bir durumdur. Askeri birlikteki bayrağımızın teröristlerce indirilmesi, bu olayların
hangi boyutlara geldiğinin açık bir göstergesidir. Bu durumun bu şekilde devam etmesi
milletimiz tarafından asla kabul edilemez. Yetkililerin bir an önce bu konuda tedbir almaları,
15-16 gündür teröristlerce kapatılan yolların açılması, devlet otoritesinin acilen sağlanması
gerekmektedir. Aksi takdirde daha büyük olaylara yol açacak gelişmeler kaçınılmazdır.
Ülkemizde birlik ve beraberliğin devamı herkesin kanunlara saygı duyması, kanunların
herkese eşit uygulanması ve devlet otoritesinin sağlanması ile mümkündür. Çanakkale’de,
Sarıkamış’ta ve nice cephelerde şehitler veren milletin nesli olarak ülkemizi iç çatışmalara
götürecek hadiselerin yetkililerce bir an önce önlenmesini yüce Türk milleti huzurunda
bekliyoruz'' ifadelerine yer verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7330.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri'nin Mutlu Minik Temaları
TEMA ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 2010 yılında pilot olarak başlatılan erken
çocukluk dönemine yönelik bir doğa eğitimi programı olan Minik TEMA Programı
kapsamında, TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği 37 okulda 1400'e yakın öğrenciye...
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TEMA ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 2010 yılında pilot olarak başlatılan erken
çocukluk dönemine yönelik bir doğa eğitimi programı olan Minik TEMA Programı
kapsamında, TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği 37 okulda 1400'e yakın öğrenciye ulaşmayı
başardı.
TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilciliği bu defa Ahmet Kirazgiller İlkokulu Minik TEMA
sınıfını ziyaret etti. Proje sorumluları Gülşah Balcı Duran, Ceyda Ceylan ve Melek Öz
yaptıkları konuşmada "Yapılan araştırmalar, çocukların doğayla bağlarının giderek
koptuğunu, daha az hareket ettiklerini, duyularını daha az kullandıklarını, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu teşhisi konan çocuklarımızın sayısının ciddi şekilde arttığını
göstermektedir. Doğada vakit geçiren çocuklar ise daha üretken, daha dikkatli, duyularını ve
bedenlerini daha iyi kullanan ve okulda başarılı çocuklar olmaktadır. Bu sebeple Minik
TEMA programı yavrularımız için büyük bir şans olmuştur" dediler.
Sınıf anneleri adına konuşan Kevser Gürbüz de "Etkinlikleri yaparken dönemin nasıl bittiğini
anlayamadık. Çocuklarımız çok büyük zevk alarak hem sınıf içi hem de sınıf dışındaki
faaliyetleri büyük bir neşe içinde gerçekleştirdi. Emeği geçenlere çocuklarımız adına teşekkür
ederim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7331.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

İşgücü Maliyeti Endeksi, I. Çeyreği açıklandı
Eurostat’ın endekslerin toplulaştırılması ile ilgili son düzenlemeleri dikkate alınarak işgücü
maliyeti endeksinin hesaplama yönteminde değişiklik yapılmıştır. Bu nedenle 2011-2013
yıllarına ilişkin arındırılmamış endeks değerleri yeniden hesaplanmıştır.
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Saatlik işgücü maliyeti endeksi bir önceki çeyreğe göre %3,3 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2014 yılı I.
çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre %3,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe %3,5, inşaat
sektöründe %3,2 ve hizmet sektöründe %3,2 arttı.
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Saatlik kazanç endeksi bir önceki çeyreğe göre %3,7 arttı
Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik değişimin göstergesi olan,
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi 2014 yılı I. çeyreğinde, bir
önceki çeyreğe göre %3,7 arttı. Endeks değerlerindeki artış oranları; sanayi sektöründe %3,3,
inşaat sektöründe %2,9 ve hizmet sektöründe %4,1 olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış %11,1
ile M (Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler) sektöründe gerçekleşti.
Saatlik Kazanç Endeksi (2010=100), I. Çeyrek 2014

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi bir önceki çeyreğe göre %0,4 arttı
İşverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerindeki saat başı
değişimin göstergesi olan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı
işgücü maliyeti endeksi, 2014 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,4 arttı. Endeks
değerleri; sanayi sektöründe %3,2, inşaat sektöründe %3,5 artarken, hizmet sektöründe %1,9
geriledi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde
2014 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en büyük değişim %24,6 azalış ile H
(Ulaştırma ve depolama) sektöründe gerçekleşti.
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Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış İşgücü Maliyeti Endeksleri değişim
oranları (2010=100), 2011-2014

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteni yayımlanma tarihi 05 Eylül 2014’tür.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7332.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

“Öcalan’dan bir milli kahraman çıkarılmaya
çalışılıyor”
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde ki Hava Kuvvetlerinde ki Türk Bayrağının indirilmesi ile
başlayan olayların ardından Kayseri Alperen Ocakları bugün saat 12.30'da basın
açıklamasında bulundu. Ve "Öcalan kahraman yapılmaya çalışılıyor" dedi
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Bugün Kayseri Alperen Ocakları Gençlik Merkezi’nde ki yapılan ve bölgede ki yerel
halktan bazı kişilerden aldığını söylediği haberlere göre edindiği bilgilerden bölgenin

durumunun içler acısı olmadığı ifade ederek başladığı sözlerinin ardından Mahmut
Cömert işin sorumlusu olan kişilere ve kurumlara ağır bir dille yüklendi.
Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut Cömert şunları söyledi: “Emniyet mensupları ya da
askeri personelin ailelerinin güvenlikte olmadığı ve bölgede ki komutanların da “Ailelerinizi
burada götürün!” gibi uyarılarda bulunmasının da ne kadar zafiyet içerisinde olduğumuzu
gözler önünde seriyor. Milli birlik ve beraberliğimizi korumak adına yapılan çalışmalarla
ilgili biz daha evvel yaptığımız basın açıklamalarımızda yâda bültenlerimizde bu konunu bu
hususun çok farklı yerlere gittiğini ve geri dönülmeyecek bu yollarda telafisi imkânsız
zararlar açacağını biz defalarca bildirdik. Hatta bir basın açıklamamızda ‘İyi niyet bir devlet
kademesinde mazeret değildir.’ Diye de bu işi yürütenleri uyarmıştık.”
Tepki versek de vermesek de aslında bu şer odaklarının istediği yola girmiş oluyoruz
Ayrıca Cömert bu tür olaylara tepki verilese bile birilerinin ekmeğine yağ sürüldüğünü,
olumlu ve olumsuz her tepkinin birilerini işine geldiğinin vurgusunu yaparken sözlerine şöyle
devam etti: “Haklı çıkmanın derin bir ızdırabı içerisindeyiz. Birlikte yaşama arzusu içerisinde
olan tüm insanlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Belki bu
birilerinin zoruna gidebilir ama burası Türkiye’dir, bu topraklarda yaşayanlarda Türk
milletidir. Türk milletinin adının bir ırk adı olmadığını biz defalarca bu işi siyasi arenalarda
savunan kişiler olduğumuzu söylememize rağmen birileri siyasi emellerine bu kavramları alet
ediyor, bizim kutsallarımız üzerinde tabiri caizse oyunlar oynanıyor. Vatan, bayrak, milli
birlik ve bütünlüğümüz için bizler üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu gibi olaylarda tepki
versek de vermesek de asalında bu şer odaklarının istediği yola girmiş oluyoruz. Bizler
Alperenler olarak bu hususta üçüncü yolu bulup, en kısa zamanda çok geniş bir ortamda
yapacağımız organizasyonlarla halkımıza tanıtımını yapacağımızın taahhüdünü veriyoruz.”
Öcalan’dan bir milli kahraman çıkarılmaya çalışılıyor
“Burada bir milletin namusu, bağımsızlığı, varlığının sembolü olan bayrağımıza karşı yapılan
bu saldırıya karşı Türk milletinin sükûtu ise inanılmaz derecede üzüntü vericidir. Bugün sebep
her ne olursa olsun ya da sonucu her ne olursa olsun bayrağımıza karşı, kültürümüze karşı,
milletimize karşı yapılan her türlü saldırının cezası milleti nezdinde çok ağır olmalıdır. Gerek
sosyal medya gerekse meydanlarda meşru daireler içerisinde milletimiz bu değerlere sahip
çıktığını herkese göstermek zorundadır. Bu süreç içerisinde dün akşam özellikler haberlere
baktığımızda terörist başı, bebek katili Öcalan’ın beyanatlarından çıkardığımız sonuçta şudur.
Bu terörist başı, bebek katili Öcalan’dan bir milli kahraman çıkarılmaya çalışılıyor. Olaylar
üzerinde akil bir rol üstlenerek verdiği beyanatlarda onun silahşorları kalemşorları aracılığı ile
verilen mesajların olumlu olduğu ve artık terörist Öcalan’ın milli bir kahraman gibi lanse
edilmesine yol açıyor.”
Herkesi bayrakları ile bekliyoruz
Son olarak ülke genelinde yaşananlara tepkilerini basın açıklamaları, yürüyüş yolları ile dile
getirdiklerini ifade eden Cömert, bu akşam(yarın) saat 19.00’da ülkü Ocakları ve bazı sivil
toplum kuruluşları ile bayrak yürüyüşü yapacaklarının duyurusunu yaptı. Cömert son olarak;
“Bu konuda en büyük görev devletimize düşmektedir. Devletin bir eli yanağımızı okşarken
diğer eli caydırıcı olmak durumundadır. Bugün ülkemize karşı yapılan dâhili ve harici tüm
müdahalelere karşı her zaman devletini, hükümetini zaten sonuna kadar savunuyor. Bu
konuda daha sert tedbirler alınması gerekiyor. Millet kendi usullerine başvurduğundan o
zaman büyük bir oyunun final sahnesi başlayacaktır. Amacımız bu ülke de dinimizin
emrettiği şekilde yaşabilmektir. Yarın akşam bayraklarımızı alıp Cumhuriyet meydanında
olacağız. Herkesi yarın akşam o meydana bekliyoruz.” diye konuştu.
Haber- Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7333.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Vaktimizin ne kadarını internet başında
geçiriyoruz ?
Mahmut Hop
www.twitter.com/mahmuthop
10 Haziran 2014, 12:08

Facebook’da 850 milyon aktif kullanıcı var. Bunlardan 425 milyonu sanal. Bir insan en
az 20 dakikasını geçiriyor ve Günde bu sosyal medyada 250 milyon fotoğraf paylaşılıyor.
Twitter hesabı ise 465 milyonun üzerinde. Günde ortalama bu kullanıcılar tarafından
100 milyonun üzerinde twit atılıyor. Ve günde en az 20 dakika başında vakit
geçirdiğimiz youtube ise 2 milyar kez görüntüleniyor.
Öyle bir an düşünün ki teknoloji yumağının içinde sarmalandığımızı… Tabi kurtuluş ne
mümkün? Hepimiz biliriz ki internetin ne demek olduğunu, cep telefonlarının “en”ini boyunu,
son çıkan bir cihazın piyasa değerini, gün içinde paylaşılan videoları, güncellenen durumları,
yeni yüklenmiş bir yakınımızın fotoğrafını, son dakika haberleri…
Youtube, Facebook, Twitter, Google gençleri umutsuzluğa itiyor
Dilerseniz sayısal değerler üzerinden şu iki ucu bilinmeyen denklemi andıran “sosyal medya”
ya bir göz atalım. Yada gelin önce şu sosyal medya ağının bir haritasını çizelim; bakalım
geride bıraktığımızı sandıklarımızın ayağımıza nasıl dolaştığına: Yayınla, paylaş, konuş,
çevre yap, büyük oyna, küçük oyna, sanal yaşa,izle, hayatı paylaş, söyle… Bizi hep bir emre
tabi tutan “sosyal medya”nın ülke ve dünya genelinde kullanıcı analizine göz atıldığında
ortaya korkunç bir rakam çıkıyor. Youtube, Facebook, Twitter, Google. Bu dört ana meta
bizleri zamanın da ötesine sürüklüyor: Koca bir boşluğa.
Facebook’dan başlayalım. 850 milyon aktif kullanıcı, bunun 425 milyonu sanal, ziyaret
edenin en az 20 dk’sını geçirdiği, her gün ortalama 250 milyon fotoğrafın yüklendiği, 2011
itibari ile 1 milyon dolar gelirin olduğu, (gelirin %12’si oyunlardan, %50’si reklamlardan) bir
büyümeden bahsediyoruz. Bu dünya üzerinde her kişi ve kurumun şahsi tanıtımı ve gelir elde
ederek büyümesi anlamına gelen müthiş bir finans merkezi.
Youtube ise görsel bir tuzak içerisine aktif kullanıcıları iten bir mecrâ. İlgi çeken bir isim ve
bir de cezbeden bir spotla süsledin mi, içeriği o kadar da önemli değil. Önemli olan
kullanıcıyı obje üzerine çekmek ve izlenme yada tıklanma sayısını arttırmak. Bu site
bildiğiniz gibi 2006 yılında Google tarafından 1.65 milyon dolara satın alındı. Sonrasında bu
site aldı başını gitti. Yüklenen bir video ile meşhur olanlar, TV programlarına çıkanlar,
milyonları aşan izlenme rekoru kıran videolar… işte bütün bunlarla birlikte günlük ortalama 2
milyar görüntülenme ve her kullanıcının ortalama 15 dk’sını geçirdiği bir zaman dilimi. Ve
yaş grupları da kendi aralarında sistemin ve düzenin bir parçası oluyor. Yapılan ziyaretlerin %
19’unu 12-17 yaş, %35’ini 18-34 yaş aralığında kişiler yaparken anladığım kadarı ile geri
kalan yüzdelik dilimindeki kullanıcılar ise olayın ya farkında değiller yada bu medya
pazarının ne olabileceğini anlama arayışındalar.
Sitelere giriş her geçen gün atarken çocukların kontrolü de zorlaşıyor
Yarış bu; kamunun ne istediği değil muhataba meselenin merkezinde oturan kişinin ne
vermek istediği. 465 milyon üzerinde bir twitter hesabı; 108 milyonu ABD’de, 33 milyonu
Brezilya’da ve 30 milyon ile Japonya sıralamada yerlerini alıyor. Ülkemizde de ise 10

milyonu çok’dan geçmiş durumda. 2011 Eylül ayı itibari ile 100 milyon aktif twitter hesabı
oluşturulmuştur ki bu rakamlar dünyanın ne ölçüde teknolojiye teslim olduğuna da bir delil
beyan eder. Kaldı ki hesabın olması yetmiyor. Tabi “Tweet” atarak saçmalamak, lüzum
olsun- olmasın paylaşımda bulunmak, tüm bunlar da bir amaca yönelik (çoğunluğun faydalı
bir amaca yönelik yapmadığı kesin) yapma gayreti ve savaşı, toplumun nabzını bu tür “sosyal
medya” ağına düşerek ölçmeye itiyor. Ve günde 175 milyon tweet… Bunların yine %26’sı
mobil kullanıcıları. Her gün neredeyse 1 milyon twitter hesabı. Sonuç olarak bu pastada
reklamcılarda nemalanıyor, dilimden bir payda onlar alıyor. 2012 yılı itibari ile 259 milyon
dolar gelir. Korkunç olan bu rakamı ne bir şirket ne bir fabrikatör, ne de bir medya patronu
alıyor. Gelirlerin büyük bir kısmı bu siteyi kuran şansın cebine giriyor.
Her ne ararsak direk ilk açacak olduğumuz sekmeye “GOOGLE” yazar arama çubuğunda
istediğimiz her şeyi yazarız. Ne yazdığınız o kadar da önemli değil, google’de onunda çaresi
var: “Bunu mu demek istediniz ?” diye bir üst bilgi. Buna Hz. Google, Prof. Dr. Google,
Mükemmel varlık, Hatasız kul… Kitaplarda aradığımız altı çizili şekli ile kalıyor ve “Kes/
kopyala/yapıştır” usulü ile başlayan kronik rahatsızlık… Google’de 28 Haziran 2011 itibari
ile 10 milyon, ekim ayı itibari ile 40 milyon ve ocak ayı itibari ile 90 milyon kullanıcı bu
hesaptan yararlanıyor. Bu bulanıcıların %31’ini ABD vatandaşı , %20 si öğrenciler, % 67 ise
erkeklerden oluşuyor.
Her şeyi bilen Google amca (?)
Geleceğin şimdisi bu durumdayken geleceğin sonrasında bir avuç heybemizle ne
götürdüğümüz, nasıl içi boş bir miras bırakacağımız geleceğin şimdisinden belli aslında.
Türkiye’de 90 küsür TV dizlerindeki karakterlerde kendilerini özdeşleştirip, tarihten,
gelenekten, toplumun bugünkü meselelerinden kopuk bir genç kuşağın almadan verebilecek
olduğu ne vardır sonrasına. Birkaç Türk bayrağını Facebook’da paylaşarak bunu milliyetçi bir
hamle saymak yada Twitter’da yaşamını bir dava uğruna idealize etmeyen popüler bir şahsın
ham söylemlerinin peşine takılarak, Google’de de bulacağımızı sandıklarımız doğruları yanlış
yerde arıyor olduğumuzu geç kestiriyor olmamız “şimdiye” bir kayıptır. Teknolojinin bu
kadar ileri olması bize de tüm bu nimetleri sunarken sağından ve solunda geçtiğimiz değerleri
unutturduğu üzerinde durmaya çalıştım. Elbette modern teknoloji kıdemi ve geleneği bir
nevi bozacaktır ama bizimde nerde durduğumuza aslında bakarsak önemli.
Şöyle bir bakıldığında yılda ortalama 6 saat kitabın okunduğu, günde 5 saat televizyonun
izlediği ve 1 saatlik bir konferansa bile tahammül edemediğimiz bir toplum yapısının genel
çerçevesini çizmeye çalışmak ne derece doğrudur bilemem ama; başı dumanlı bir dağın
sisinden kurtulmak için elimizle kararttığımız gökyüzünün bizi aydınlatmasını bekliyoruz.
Yılda 6 derbi maçına gidebilmek için nelerini veren insanlar acaba neyi kazanabiliyor yaşamı
bundan ibaret sayarak. Deve kuşu gibi kafasını sokarak gözünün görmediğini başkalarının da
görmeyeceğini sanıyor. Farkında olmasa da vücudu büsbütün ortada değil mi?. Bazen
diyorum; Bu memleketin sonrasının ne olacağı bazılarının bir Fenerbahçe –Galatasaray
maçına verdikleri önem kadar değerli mi acaba?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7334.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

'Başkentten Ebrular' Kayseri'de
Ankara Ayşen Avcı Çavdar Ebru Atölyesi tarafından hazırlanan 'Başkentten Ebrular' ebru ve
kaatı sergisi düzenlenen törenle açıldı.Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde düzenlenen
törende konuşan Ayşen Avcı Çavdar, sanat hayatını...
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Ankara Ayşen Avcı Çavdar Ebru Atölyesi tarafından hazırlanan 'Başkentten Ebrular' ebru ve
kaatı sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde düzenlenen törende konuşan Ayşen Avcı Çavdar,
sanat hayatını başkentte sürdüren bir grup olarak Kayseri'de sergi açmaktan büyük mutluluk
duyduklarını belirterek, "Gönül dünyamızdan kopan eserlerle Kayserili sanatseverlerin
huzurundayız. Bu serginin burada açılmasında destek olan Büyükşehir Belediyesi'ne ve
Kayserili sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da bu sergiyle Kayseri'nin kültür-sanat
hayatına katkı sağlayan Ankara Ayşen Avcı Çavdar Ebru Atölyesi'ne teşekkür ederek,
"İnşallah önümüzdeki sene Kaleiçi'nde, Kayseri Evleri'nde veya daha farklı mekanlarda yeni
sergilerde bir araya geliriz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdelası kesilerek ziyarete açılan sergide toplam 154 adet ebru ve
kaatı çalışması yer alıyor.
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Girişindeki sergi 14 Haziran'a kadar ücretsiz olarak
gezilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7335.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Mhp İl Başkanı Mete Eke’den, 'bayrak
İndirme' Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Mete Eke, Diyarbakır 2. Hava Kuvveti
Komutanlığı garnizon sahası içinde indirilen Türk Bayrağı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir
ülkede bayrak iniyorsa, orada işgal var demektir,...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Mete Eke, Diyarbakır 2. Hava Kuvveti
Komutanlığı garnizon sahası içinde indirilen Türk Bayrağı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir
ülkede bayrak iniyorsa, orada işgal var demektir, bunu başka şekilde izah etmenin mümkünü
yoktur” dedi.
MHP İl Başkanı Eke, “Şanlı ve şerefli Türk Bayrağı’nın gönderden indirilmesine sessiz
kalınıyorsa, bu vatan topraklarının esaret altına girmesine eş değer değil de nedir?” diye sordu
ve şöyle devam etti:
“Şehitlerimizin emaneti kutsal değerimiz, canımızdan aziz bildiğimiz ay yıldızlı bayrağımız
Diyarbakır’da 2. Kuvvet Komutanlığı Garnizon sahasının içine girilerek, hainler eller
tarafından kansızca indirilmiştir. Türkiye karanlığın ve çıkmazın tam orta yerindedir. Türk
vatanı, fevkalade tehlikeli bir sürecin ortasında adeta can çekişmektedir. Türk milleti, sonu ve
sonucu çok ağır maliyetli olacak bir döneme ne yazık ki alenen mahkûm haldedir.
Türkiye’nin milli güvenlik duvarlarını Türk Milleti’nin gözü önünde yıkılmakta, saygınlığı,
huzuru ve güçlü bünyesi adeta yerle bir edilmektedir. Bölücülük, kontrolden çıkmış biçimde
yayılmakta, devlete meydan okuyan, millete kafa tutan aşağılık küstahlar, ihanet sürecine
sığınarak pervasızca ivme ve cesaret kazanmaktadır.”
Türk milliyetçiliğinin, Türk milletinin tek kurtuluş ümidi olduğunun altını çizen İl Başkanı
Eke, “Bizim inandığımız değerlerde, dile ve ırka göre sınıflandırma yoktur.
Herkes kardeşlikle perçinleşmiştir, iç içe geçmiştir ve asla bölünme kabul etmeyecektir.
İmralı’da yatan katil de, bayrağa el uzatan şerefsizler de iyi bilmelidirler ki, Kürt kökenli
kardeşlerimizin temsili karşılığı değildir. MHP herkesi kucaklamak adına vardır, buradadır ve
dimdik ayaktadır. Bu ülkenin geri çekilecek toprağı, yıkılacak devleti yoktur, iyi biline” diye
konuştu.
Eke, sözlerini şu dizelerle noktaladı:
''Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7337.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Pınarbaşı Ybo'da Bilim Fuarı Düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü”
kapsamında Pınarbaşı YİBO kapalı spor salonunda geniş kapsamlı bilim fuarı sergilendi.''Bu
Benim Eserim'' proje yarışmasında Türkiye 1.liği...
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Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü”
kapsamında Pınarbaşı YİBO kapalı spor salonunda geniş kapsamlı bilim fuarı sergilendi.
''Bu Benim Eserim'' proje yarışmasında Türkiye 1.liği elde etmiş üç projenin yanı sıra
birbirinden ilginç ve etkileyici 25 proje ve deneyler görücüye çıktı.

Pınarbaşı YBO Fen Ve Teknoloji öğretmenleri Şaban Seyhan ve Hasan Erdaş
koordinatörlüğünde gerçekleşen fuarın açılışını Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy,
Garnizon komutanı Yüzbaşı Erdoğan Mutlu, okul müdürleri ve katılımcılar gerçekleştirdi.
Fen ve Teknoloji öğretmeni Şaban Seyhan fuarın açılışında yaptığı konuşmada, ''Bu fuara
farklı ol, farklı düşün, fark yarat sloganı ile yola çıktık. Bu fuar öğrencilerimize bilim
kültürünü aşılamak, için büyük fırsatlardan biri. TÜBİTAK, öğrencilere bilimi sevdirmek,
tabana yaymak ve bilimsel farkındalık yaratmak amacıyla bu tür fuarları açmaktadır” dedi.
Fen ve Teknoloji bölümü öğretmeni Hasan Erdaş da, “2008 yılından bu yana YİBO'da
öğretmenlik yapıyorum. Bu fuara yaklaşık 4 aydır yoğun çalışıyoruz. Bu tür projeler
öğrenciye birçok şey vermekte. Mesela kendilerini daha rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar.
Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu ezberleyen değil de üretken bir eğitim almaktalar.
Ürün ortaya çıkıyor ve kağıt üzerinde hiç bir şey kalmıyor” dedi.
Fen ve Teknoloji bölümü öğretmeni Şaban Seyhan ise, ”4 yıldır bu okuldayım. 2008 yılından
bu yana 3 kez, 2 Fizik, 1 Kimya dalında Türkiye birinciliğimiz var. Bu emeklerin
sergilenmesi için TÜBİTAK da bize böyle bir fırsat sundu. TÜBİTAK'a başvurduk. Yaklaşık
5 aydır hazırlanıyoruz. Böyle bir sergi yapalım istedik. 25 eserimiz var” diye konuştu.
Karedelen Akbulut da, “Projemiz 2009 yılında 'Bu benim eserim' yarışmasında Türkiye
birinciliğini almış bir eser. Projemizin adı ''Pedallı akıllı fıskiyem''. Projemizin amacı su
israfını önleyerek engelli arkadaşlarımıza ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Duş
esnasında suyun boşa gittiğini fark ettik. Bunu nasıl önleyebiliriz diye bir araştırma yaptık.
Suyumuzu musluğa dokunarak değil ayak pedalı ile açıp kapadık. Bu şekilde ülkemizde
tonlarca akıp giden su israfını önlemiş olduk' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7339.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bayrak İndirmeye Bir Tepki De Pınarbaşı'ndan
Geldi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan bayrak indirme olayına bir tepki de Pınarbaşı Ülkü
Ocaklarından geldi.Pınarbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleri, Pınarbaşı Ülkü
Ocağı binası önünde toplanarak Diyarbakır Lice'de...
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan bayrak indirme olayına bir tepki de Pınarbaşı Ülkü
Ocaklarından geldi.
Pınarbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleri, Pınarbaşı Ülkü Ocağı binası önünde
toplanarak Diyarbakır Lice'de yaşanan bayrak krizine tepki gösterdi.
Büyük bir Türk Bayrağı açarak ''Bayrağa uzanan eller kırılsın'' ,''Vatan sana Canım Feda'' gibi
sloganlar atan gruba yoldan geçen vatandaşlar da korna çalarak destek verdiler.

Basın açıklaması yapan Pınarbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı başkanı Talip
Şenolmuş, ''Burada toplanmamızın amacı; Lice' de Bayrağımıza yapılan hakarete bir vatandaş
olarak razı olmadığımızı göstermektir. Bayrağımıza yapılan bu haince saldırıyı bizler Allah,
Vatan ve Bayrak sevdalısı ülkücü gençler olarak kınıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7340.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Tarihi Hacip Çavlı Kümbeti İlgi Bekliyor
Kayseri'de bulunan tarihi Hacip Çavlı Kümbeti'nin üzerine yazılan yazılar, bazılarının tarihi
eserlere olan saygısızlığını gözler önüne serdi.Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nde bulunan ve
22. yüzyılda Abdulmelik Gazi'nin oğlu Hacip...
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Kayseri'de bulunan tarihi Hacip Çavlı Kümbeti'nin üzerine yazılan yazılar, bazılarının tarihi
eserlere olan saygısızlığını gözler önüne serdi.
Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nde bulunan ve 22. yüzyılda Abdulmelik Gazi'nin oğlu Hacip
Çavlı adına yaptırdığı kümbet, bakım bekliyor. 22. yüzyıldan beri dimdik ayakta duran tarihi
kümbetin üzerine yazılan yazılar ise bu kadar da olmaz dedirtti. Tarihi eserlerin yoğun olduğu
Kayseri'de vatandaşlar tarafından tahrip edilen kümbetin üzerine yazılan argo kelimeler,
vatandaşlardan tepki topluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7341.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Sindelhöyük'te Hizmet Sürüyor
Büyükşehir yasasından sonra Develi Belediyesine bağlanan ve Develi'nin mahallesi olan
Sindelhöyük'e gelen hizmetler vatandaşı memnun ediyor.Zabıta Komiseri Halis Karslıoğlu,
''Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar beyin talimatıyla Sindelhöyük...
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Büyükşehir yasasından sonra Develi Belediyesine bağlanan ve Develi'nin mahallesi olan
Sindelhöyük'e gelen hizmetler vatandaşı memnun ediyor.
Zabıta Komiseri Halis Karslıoğlu, ''Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar beyin talimatıyla
Sindelhöyük mahallemize en güzel hizmetleri getirmeye çalışıyoruz. Yoldaki kasisleri
düzenledik, Sultan sazlığı yolundaki bozulan yerleri tamir ettik. Yol kenarına arabaların gelişi
güzel durmasını engellemek için yol kenarlarına oto park için çizim yaptık. Günlük olarak
çöpleri temizliyoruz ve mahalle aralarındaki atıkları da iki günde bir temizliyoruz. İnşaallah
bundan sonra da mahallemize en güzel hizmetleri getirmeye çalışacağız'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7342.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Tayfun Talipoğlu ile DenizBank Tarım
Sohbetleri devam ediyor
Üretici Kart’ın 10. yılı kapsamında “Tayfun Talipoğlu – DenizBank Tarım Sohbetleri” adıyla
Türkiye’nin 50’den fazla noktasını içeren etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. DenizBank
tarafından tasarlanan Üretici Kart’ın 10. yıl etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye’yi kapsayan
yolculuğunu sürdüren DenizBank, üreticinin yanında, yakınında olmayı; hizmetlerini onlarla
buluşturabilmeyi amaçlıyor.
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Tarım sektöründe hayata geçirdiği uygulamalar ile özel bankalar arasında birinci konumunu
koruyan DenizBank; tarım sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı ve Türkiye’de bir
ilk olarak hayata geçirdiği Üretici Kart’ın 10. yıl etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’yi
kapsayan yolculuğunu sürdürüyor. “Tayfun Talipoğlu ile DenizBank Tarım Sohbetleri” adıyla
düzenlenen ve start’ı 18 Nisan’da verilen etkinlikler ile Anadolu çapında 1 milyon çiftçiye
ulaşılması hedefleniyor.
Petrol Ofisi tarafından da destek verilen organizasyon kapsamında Tayfun Talipoğlu ve
DenizBank saha ekipleri köy köy, kasaba kasaba gezip, üreticileri yerinde, işletmelerinde
ziyaret ederek köy, üye işyeri, birlik ve kooperatif ziyaretleri ile çiftçi sohbetleri
yapıyor. DenizBank ve Tayfun Talipoğlu, 50’den fazla noktayı ziyaret ederken, bir noktadan
diğerine geçerek rota üzerindeki uygun ilçe ve köylere de uğruyor.
Orta Anadolu Bölge’de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren DenizBank Bölge Müdürü
Süleyman Şanlı, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdikleri 'Üretici Kart' ile 450 bini aşkın
üreticiye, 12 bin üye iş yerinde tarımsal girdi alanlarında avantaj sağladıklarını belirtirken;
Orta Anadolu Bölgesinde 21 şube ve ziraat mühendislerinden oluşan 51 kişilik uzman ekiple
üreticilere hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.
DenizBank, Üretici Kart’ın 10. Yılında Tümosan Marka Traktör hediye ediyor
“Üretici Kart’ın 10. yıl etkinlikleri kapsamında DenizBank, 31 Mayıs – 31 Ekim 2014
tarihleri arasında Üretici Kart’ını kullanan 10 müşterisine 2014 model Tümosan marka traktör

kazanma fırsatı sunuyor. Anlaşmalı iş yerlerinden yapılan her 100 TL ve üzeri alışverişe bir
çekiliş hakkı veriliyor. Kampanya sonucunda Üretici Kart’ını kullanan üreticiler arasında
yapılacak MPİ çekilişi ile kazanan talihliler Tümosan marka traktöre sahip olacaklar.
Tarımda yeni projeler
Türkiye’yi baştan aşağı dolaşarak, üreticilerin ihtiyaç ve beklentilerini yerinde dinleyen
DenizBank, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın katkılarıyla 2009 yılında “1000
Köye 100 Bin Kitap” olarak başladığı proje ile, bugün toplamda “5,000 Köye 500 Bin
Kitap”a ulaştı. DenizBank, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları ve Kırsal
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe almaya hak
kazanan projeleri de finanse ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7343.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

GÜL, AK Partiye dönmeyecek
Kayseri kMM haziran ayı toplantısında konuşan Yeni Şafak gazetesi yazarı Cem Küçük,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ak Partiye geri dönmeyeceğini BM veya İslam İşbirliği
Teşkilatı genel sekreteri olabileceğini söyledi.
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Kayseri kMM’nin haziran ayı toplantısı 7 Haziran 2014 Cumartesi günü Kocasinan
Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.
Yenişafak gazetesi yazarı Cem KÜÇÜK’ün misafir konuşmacı olduğu Kayseri kMM’nin
haziran ayının gündem konusu SOMA ‘da yaşanan maden faciası ve toplumdaki yansımaları
idi.
Gazeteci Cem KÜÇÜK, Soma’ da yaşanan ve 301 madencinin ölümüne mâl olan facianın
devletin maden işletmelerini yeterince denetlememesi, bunun yanında işletmecilerin çalışma
şartları ve iş güvenliği konuları ile teknik donanım konularında aşırı kâr etme ve sorumsuzca
hareket ederek az masrafla çok para kazanma hırsı sonucu Soma’da büyük bir facianın
yaşandığını, olayın meydana gelmesinde en önemli sebebin maden işletmelerinin ilgili devlet
birimlerince gereği şekilde denetlenmemesi olduğunu bildirerek, yaşanan facianın
sorumlularının kim olursa olsun adalet önüne çıkarılarak hesabının sorulması, millet
vicdanının rahatlatılması, gelecekte olması muhtemel bu tip faciaların bir daha yaşanmaması
için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.
Konuşmasında Türkiye’de yaşanan siyasi gündem konularına da değinen Cem KÜÇÜK, 17
ve 25 Aralık darbe girişimlerinin hükümeti ve Başbakan’ı alaşağı etmeye yönelik girişimler
olduğunu, paralel devlet örgütünün uzun yıllar yaptığı kadrolaşma sonucunda Fethullah
GÜLEN’i bir kurtarıcı gibi Türkiye’ye getirip İran da 1979’da yaşanan Humeyni olayı gibi
ruhani bir liderlik oluşturup onun kontrol ve denetiminde kukla bir hükümet kurarak ülkeyi
idare etmek istediğini söyledi.

10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Cem KÜÇÜK, aksi bir
durum olmaması halinde Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı olacağını,
Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun Başbakan, Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ’un
Ak Parti Başkanı, Hakan FİDAN’ın Dışişleri Bakanı olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ün Ak Partiye geri dönmeyeceğini de söyleyen KÜÇÜK,
Abdullah GÜL’ün BM veya İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreteri olabileceğini sözlerine
ekledi.
2 saat kadar süren, katılımcıların görüş ve kanaatlerini bildirip Cem KÜÇÜK’e gündemle
ilgili birçok konuda sorular yöneltmesi ile oldukça aktif geçen programın sonunda Cem
KÜÇÜK, sorulan tüm soruları cevaplandırdı. Gezi olaylarının hükümeti devirmeye yönelik
dış destekli iç olaylar olduğunu, amacın gelişen Türkiye’nin önünü kesmek, Başbakan
ERDOĞAN’ı alaşağı etmek için çıkarıldığını, çocukları dağa kaçırılan annelerin eyleminin
ses getirecek sivil bir eylem olduğunu, PKK ve HDP’nin bu sese kulak vermek zorunda
kalacağını, paralel devlet yapılanmasının MİT Müsteşarı Hakan FİDAN’ı tutuklamaya
yönelik 7 Şubat soruşturmasıyla hükümetle mücadeleye hız verdiğini söyledi.
12 yıllık Ak Parti iktidarı döneminde iktidara gelemeyen, iktidar imkânlarından
yararlanamayan, alışageldikleri statüsü bozulan parti, grup, basın kuruluşları, gazeteciler, iş
dünyası, illegal örgütler ve şahısların bu süreç içinde Ak Partiye ve Tayyip ERDOĞAN’a kin
besleyen düşmanlar haline geldiklerini söyleyen Cem KÜÇÜK, bu çevrelerin Ak Parti gitsin
derken yerine alternatif üretememenin acziyetini taşıdıklarını da dillendirdi.
Katılımcı sivil toplum temsilcileri ve şahısların beğeni ile takip edip sorular sorduğu,
sunuculuğunu avukat Ferhat ÇAKIR, yazmanlığını Kahraman CALASIN’ın yaptığı Kayseri
kMM toplantısı katılımcılar ve Cem KÜÇÜK ‘ün hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından
Ekim 2014 tarihinde buluşmak üzere çalışmalarına ara verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7344.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bakanlıktan ‘hafızlığa’ destek
Çocukların hafız olmalarını kolaylaştıracak yolu açan Milli Eğitim Bakanlığı hafız olmak
isteyenlere bir yıl okula ara vermek imkanı sağllıyor.
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Taşçıoğlu Hafız Okulu Yardım Derneği ve Öz Koyuncu Kız Kuran Kursu bünyesinde
öğrencilere hafızlık eğitimi verilecek. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı 1 yıl okula ara verme
imkanıyla öğrenciler küçük yaşlarda hafız olma imkanına sahip olacak. İlköğretim 4. Sınıfı
tamamlayıp ortaöğretim 1. Sınıfa kayıt olmuş öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı 1 yıl okula
ara verme hakkı tanıyor. Bu imkandan faydalanıp yaz döneminden başlayarak Taşçıoğlu
Hafız Okulu Yardım Derneği ve Öz Koyuncu Kız Kuran Kursu bünyesinde öğrencilerin
hafızlık yapmalarına olanak sağlanacak. Efendimiz (s.a.s) “ Benim ümmetimin en şereflileri

Kuranı yüklenenlerdir” hadisi şerifine nail olmak için hizmet verecek olan kuran kursları,
öğrencilerin yaz dönemlerini boş geçirmemeleri açısından ve mensubu olduğumuz dinin
güzelliklerini yaşayıp yaşatması açısından Kayseri halkını davet ediyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7345.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bu Fuarda 'iş' Var
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği İnsan
Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda (KAYİF-2014) İş Dünyasının önde gelen profesyonel
isimlerini, işsizler ve öğrenciler ile buluşturuyor.Kayseri...
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Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği İnsan
Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda (KAYİF-2014) İş Dünyasının önde gelen profesyonel
isimlerini, işsizler ve öğrenciler ile buluşturuyor.
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü öncülüğünde, başta Kayseri Valiliği olmak
üzere, Erciyes Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin katılım ve destekleri ile 11-12
Haziran 2014 tarihleri arasında İŞKUR merkez binası arkasında yeralan Düvenönü İş Merkezi
Pasaj içinde ''KAYİF 2014 - Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'' düzenlenecek.
Bu yıl için fuara toplamda 48 firma, kurum ve kuruluş katılacak olup bunlar arasında yer alan
özel sektör firmalar iş ve staj başvurusu alacak olup, Kamu Kurumları ise personel alım
politikaları ve sınav süreçleri hakkında vatandaşları bilgilendirecek. Ayrıca Sanayi ve Ticaret
Odaları, kendi üyeleri ile paylaşmak üzere CV toplayacak.
İşsiz vatandaşların, üniversite ya da lise öğrencilerinin, bu okulların herhangi birinden mezun
veya mezun olmaya hazırlananların, kariyer hedeflerini belirleme konusunda Türkiye’nin
önde gelen yöneticilerinden bilgi alma fırsatı bulacakları, iş ve staj başvuruları yapabilecekleri
KAYİF 2014, bu yıl geçen yıllara göre daha küçük çaplı yapılacak olup özellikle iş ve staj
başvurularının yoğun alınması üzerinde durulacak.
2011, 2012 ve 2013 yılında, 270’i Özel Sektör, 36’sı Kamu Sektöründen olmak üzere toplam
306 Firma, Kurum ve Kuruluş fuara katıldı. Geçmiş yıllarda düzenlenen bu fuarları yaklaşık
52 bin kişi ziyaret etmiş ve bu ziyaretçilerden 30 binin üzerinde iş başvurusu alındı. Her üç
fuar sonrasında yapılan araştırmalar neticesinde fuarı ziyaret eden vatandaşlardan 5 binin
üzerinde kişinin şartlarına uygun bir işe yerleştirildiği tespit edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7346.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Organize Ve Serbest Bölgeye Yeni Yol Hayırlı
Olsun
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ambar mevkisi Devlet Demir Yolları
İstasyonu merkezinde yer alan Lojistik merkezinden Kayseri Organize ve Serbest Bölgesine
daha seri ve güvenli ulaşım için ekonomi değeri olan yeni bir yol...

11 Haziran 2014 Çarşamba 13:37

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ambar mevkisi Devlet Demir Yolları
İstasyonu merkezinde yer alan Lojistik merkezinden Kayseri Organize ve Serbest Bölgesine
daha seri ve güvenli ulaşım için ekonomi değeri olan yeni bir yol açıldığını bildirdi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Serbest bölgesinde yer alan fabrikalarda kullanılmak
üzere Demiryolu ile Ambar Aktarma İstasyonu’na gelen ham maddelerin üretim tesislerine
ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ekonomiye
değer katan bir ticari yolun açılması için çalışma başlattıklarını ve şu anda yenilenmiş olarak
hizmete sunulduğunu belirtti.
Eski yolun gelişen ve büyüyen iş hacmi karşısında yetersiz kaldığını, Kayseri’nin bir üretim
merkezi olduğunu kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem veriyoruz. Özelikle şehir içi alternatif
yollar çok önemli. Seri ve güvenli ulaşım bir şehrin şehirleşme kalitesinin göstergesidir. Her
vesile ile İmar Planlarında yer alan şehir içi yolları açarak alternatif yollar ilçemize
kazandırarak güvenli ve seri trafik akışını sağlıyoruz. Özelikle bir sanayi ve üretim merkezi
olan ilimiz de malların seri, güvenli ve ekonomik taşınması önemlidir. Çünkü Kayseri doğu
ile batı , güney ile kuzey istikametleri arasında bir kavşak noktasındadır. Bu Kayseri için bir
kazançtır.Ambar Devlet Demir Yolları aktarma istasyonuna Samsun ve mersin limanlarından
gelen hammaddelerin organize ile serbest bölgeye taşınmasında büyük önem arz etmektedir.
Belediye olarak deforme olan yolda genişletme ve yenileme çalışması yaptığımız gibi dar ve
küçük olan köprünün yenisini yaptık. Sonuç itibari ile 500 metre uzunluğunda 15 metre
genişliğinde bir yol açtık. Bu yol üzerine 6500 ton dolgu malzemesi kullanılarak köprü inşa
ederek geçiş kolaylığı sağladık. Sonuç itibari ile üretim ve ticari malların sevkiyatına kolaylık
sağlayarak ekonomiye kazandırdık.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7347.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Her medeniyet kan ve savaşla kurulmuştur
Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde konuşan Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Öğretim Görevlisi Faruk Karaarslan; “Bize medeniyet diye bir hayal kurdurmuşlar biz de o
hayalin peşinden gidiyoruz. Her medeniyet kan ve savaşla kurulmuştur. Medeniyetin kültür
üzerinde çok tahrip edici bir etkisi vardır" dedi.
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T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin Kayseri’de düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi 11. haftayı
da geride bıraktı. Akademinin 11. hafta konukları Eğitim-Bir-Sen Kayseri şubesi Eğitim ve
Sosyal İşlerden sorumlu başkan yardımcısı Rıza Bozdağ, Erciyes Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü Öğretim Görevlisi Faruk Karaarslan ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Elemanı Muhammed Esat Altındaş oldu.
Akademinin ilk semineri 4 haziran Çarşamba günü yapıldı. Günün konuşmacısı ise EğitimBir-Sen Kayseri şubesi Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu başkan yardımcısı Rıza Bozdağ
oldu. Bozdağ, sivil toplum ve devlet ilişkisini anlattığı konuşmasında; “İslâm medeniyetinin
en önemli değerlerinden olan vakıflar da sivil toplum hareketleri arasında
değerlendirilmelidir. Göçmen kuşlar için bile kurulan birçok vakfı sayesinde insanların hayatı
daha rahat yaşanabilir olmuştur. Camiler, medreseler, şifahaneler, bimarhaneler,
imarethaneler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, köprüler vakıf kültürümüzün en önemli
eserleridir.
Cumhuriyetin ilanından sonra birçok İslâmî faaliyet yasaklanınca Türkiye’deki Müslümanlar
bu haklarını geri alabilmek için seslerini çıkartamamışlardı. Seslerini çıkartan birkaç kişi ya
cezalandırılmış ya da sessizce ortadan kaldırılmıştır. Yapılan birçok inkılap yüzünden İslâmî
unsurlar birer birer ortadan kaldırılmış ama Müslümanlar toplumsal bir güç olarak ortaya
çıkarak buna “dur” diyememişlerdir” şeklinde konuştu.
Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Faruk Karaarslan da
akademinin 7 haziran cumartesi günü gerçekleşen seminerin ilk konuşmacısıydı. Türkiye’nin
kültürel dinamiklerini konu alan Karaarslan, insanın insanla, insanın yaratıcısıyla ve insanın
tabiatla ilişkisinin olduğunu söyleyerek; “İnsanın doğayla ilişkisinden teknoloji doğar. İnsanın
tabiatla ilişkisi gelişir. Önceden insan tekerlek yapıyordu, şimdi ise uçak yapıyor. İnsan ile
insanın ilişkisinden de hukuk doğar. İnsanın yaratıcısı ile ilişkisinden ise din doğar.
Türkiye’de uzun süre topluma dayatılan kültürle Anadolu kültürümüz mücadeleye geçmiştir.
Bu kültürel çatışma Mısır ve İran gibi birçok İslam ülkesi yaşadı. Bu nedenle
münevverlerimiz bu batıyı ne yapacağız demeye başladı” dedi.
‘Medeniyet bir hayaldir’ diyen Karaarslan; “Bize medeniyet diye bir hayal kurdurmuşlar biz
de o hayalin peşinden gidiyoruz. Her medeniyet kan ve savaşla kurulmuştur. ‘Medeniyet tek
dişi kalmış canavardır.’ Medeniyetin kültür üzerinde çok tahrip edici bir etkisi vardır.
Türk eğitim politikasını anlatan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanı
Muhammed Esat Altındaş ise, Türkiye’de mevcut eğitim politikalarının Cumhuriyet’in ilk
yıllarından itibaren şekillendiğini belirtti. Altındaş, bu dönemde birçok alanda olduğu gibi

eğitim alanında da radikal kararlar alındığını söyledi. Altındaş; “3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i
Tedrisat kanunu eğitim alanındaki ilk radikal yasaydı ve tüm eğitim kurumlarını Milli Eğitim
Bakanlığı’nın kontrolü altına alıyordu” ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7348.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

"Sıkıyorsa Gel İndir"
Ülkü Ocakları Kırıkkale Şubesi, kentin en işlek caddesi olan Zafer Caddesi'ne üzerinde
"Sıkıyorsa gel indir" yazılı Türk bayrağı astı. Ülkü Ocakları Kırıkkale Şubesi Başkanı Serkan
Tunçbilek yaptığı açıklamada, "Bayrağımız, bağımsızlığımızın simgesi olmasının yanı sıra
bizim şerefimiz ve namusumuzdur. Sıkıyorsa gelsinler bayrağı buradan indirsinler. Bayrağa
uzanan eller kırılır" dedi.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7349.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

ATAK helikopteri TSK'ya teslim edildi
TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için milli imkanlarla geliştirilen "Taaruz ve Taktik Keşif
Helikopteri (ATAK)", için Kara Havacılık Komutanlığı'nda teslim töreni düzenlendi.
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İlk yerli milli helikopterimiz "ATAK" burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Kara
Havacılık Komutanlığında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel katıldı.
Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, konuşmalarının ardından sahada ATAK'ın
kokpitine çıktılar.

BÜYÜK EMEĞİMİZ VAR
Katılımcılara seslenen Başbaka Erdoğan, ATAK'ın gelişiminde büyük emek verildiğini, 2002
yılında aldıkları kararın kararın ne kadar doğru olduğunu gördüklerini söyledi.
RTIK İTHAL EDEN DEĞİL İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE
Cihaz ve ekipmanların Türk mühendisler tarafından hazırlandığını ifade eden
Başbakan, "Bundan sonra Türkiye artık helikopter ithal eden değil ihraç eden konumunda
olacaktır. Savunma sanayine getirdiği özelliğiyle çok önem arz ediyor.Emeği geçen herkese
şükranlarımı sunuyorum." dedi.
KIBRIS'TAN ÖNEMLİ DERSLER ÇIKARDIK
Başbakan Erdoğan'dan sonra sözü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aldı. ATAK projesinde
emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı, "1974 Kıbrıs harekatı bize çok önemli
dersler çıkardık. Türkiye olarak çok ileri teknolojiye sahibiz." dedi.
TOPRAKLARIMIZIN GARANTİSİ TSK
Gelebilecek zararlara karşı TSK'nın devamlı güçlü tutulması gerektiğini vurgulayan
Gül, "Topraklarımızın garantisi silahlı kuvvetlerimizdir, Türk milleti silahlı kuvvetlerini hep
gözbebeği gibi bakmıştır. Bundan sonra da öyle bakacaktır. " ifadelerini kullandı.
(ensonheber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7350.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Musul'da halk şehri boşaltıyor Kerkük alarmda
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında devam eden
çatışmalardan dolayı binlerce Musullu, Erbil ve Duhok'a kaçıyor, Kerkük'te ise sokağa çıkma
yasağı ilan edildi.
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Musul'da 5 gündür aralıksız devam eden çatışmalar şiddetleniyor. Özellikle IŞİD'in Musul
Havaalanı'nı, Irak-Suriye sınırdaki gümrük kapısını ve daha birçok önemli noktayı ele
geçirmesinden dolayı kent halkı, çareyi çevre illere kaçmakta buluyor.
Dün akşam geç saatlerde Erbil ile Duhok arasındaki Hazer güvenlik noktasına 2 kilometre
mesafedeki Peşmerge güçlerine sığınan Musullular, aynı noktada bekletiliyor.
Bugün sabah saatlerinde gelenlerin sayısındaki artış sebebiyle güvenlik noktası geçişlere
açılırken çatışmaların yol açtığı kaos nedeniyle halsiz düşen, baygınlık geçiren Musullulara
bölge halkı su ve yiyecek dağıtıyor.
(ensonhaber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7351.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

...
IŞİD'in Musul'u işgal etmesinin ardından, Türkiye'nin Irak'ta bulunan Musul ve Kerkük'teki
hakları yeniden gündeme geldi.
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HALK ERBİL'E KAÇTI
Güvenlik kaynakları, kontrolü IŞİD'in eline geçen bölgede yaşayan hükümet yetkililerinin,
kentte uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen aileleriyle kaçtığını ifade etti. Musul halkı,
Irak Kürt Yönetimi idaresindeki Duhok ve Erbil'e doğru kaçtı. IŞİD'in Musul'un ardından
Kerkük'e girebileceği ifade edildi.
TÜRKİYE'NİN MUSUL VE KERKÜK'TEKİ HAKLARI
Musul'un IŞİD'in kontrolüne geçmesiyle birlikte ülkede tam bir kaos hakim. Irak Başbakanı
Maliki, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünya ülkelerine acil yardım çağrısında bulundu.
Irak'ın bölünmüş yapısı ve otorite boşluğundan doğan kaos ortamı, bölgedeki Türkmen'lerin
can güvenliği olduğu kadar Türkiye'nin Musul ve Kerkük'teki haklarını da yeniden gündeme
getirdi.
TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ BOZULURSA TÜRKİYE GİREBİLİR
Mısak-ı Milli sınırları içinde kalan Kerkük ve Musul, 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması
ile birlikte toprak bütünlüğü sağlanması şartıyla terk edilmişti. Irak'ın toprak bütünlüğü esas
alınarak yapılan İstanbul anlaşmasına göre, bugün bölünmüş yapısı ve bölgenin illegal
örgütlerin kontrolüne geçmesi Türkiye'nin haklarını gündeme getirdi. Buna göre, otorite
boşluğundan kaynaklanan kaos ortamı, Türkiye'nin Kerkük ve Musul'a girebilmesi için
uluslar arası hukukta meşru zemini hazırlıyor. Yani Türkiye eğer isterse, Kerkük ve
Musul'daki haklarını gündeme getirerek bu iki şehri kontrol altına alabilir.
(ensonhaber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7352.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

'Engel' tanımıyorlar
9 Haziranda ülkemizde başlayan 1. Dünya Hentbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.
İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımımızın da yer aldığı şampiyonanın kadrosunda
Kayseri’yi temsil eden Murat Sancakçeken de bulunuyor.
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9 Haziranda düzenlenmeye başlanan işitme engelliler hentbol milli takımı, 1. Dünya Hentbol
Şampiyonası’na hazırlıklarını tamamladı ve Şampiyonanın yapılacağı Samsun şehrinde
kampa girdi. Şampiyonaya Brezilya galibiyeti ile başlayan Türkiye İkinci gün hiç yenemediği
en son olimpiyat ikincisi Sirbistan’ı son saniye golü ile yenerek dünya şampiyonasında
önemli bir başarıya imza attı. Grupta sırasıyla Danimarka, Rusya ve Hırvatistan ile maç
yapacak olan milli takımımız şampiyonada final oynayarak ülkemizde yapılacak olan dünya
kupasını kazanmak istiyor. Teknik kadroda Kayseri’yi temsil eden Murat Sancakçeken de iki
yıldır işitme engelliler hentbol milli takımında kaleci antrenörü olarak başarı ile görev
yapıyor.
Milli takımımız teknik direktörü Yrd. Doç. Dr. Serdar Eler; teknik ekipte bulunan Korer
Koral, Yrd. Doç. Dr. Aydın Şentürk ve Murat Sancakçeken ile birlikte şampiyonluk
parolasıyla fazlasıyla mücadele edeceklerini söylediler.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7353.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kesob Başkanı Ahmet Övüç'ten Kandil Mesajı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Berat Kandili nedeniyle
bir mesaj yayımladı.Övüç, "Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma
anlamlarına gelen mübarek 'Berat Kandili'ne erişmiş olmanın...
11 Haziran 2014 Çarşamba 15:48
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Berat Kandili nedeniyle
bir mesaj yayımladı.
Övüç, "Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen mübarek
'Berat Kandili'ne erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu
mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Cenabı Allah'ın bütün rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gece af, mağfiret ve ilahi
rahmete kavuşma vesilesi ve birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesi için bir
fırsattır. Bu mübarek gecenin bize sunduğu manevi iklimde, beratımızı almamız ancak, Yüce
Rabbimizin ilahi mesajına kulak vermekle, yüce dinimizin ahlaki erdemlerini hayatımıza
yansıtmakla mümkün olacaktır. Af ve bağışlanma gecesi olan bu mübarek geceyi idrak
etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşarken, bu mübarek gecenin manevi duyguları içerisinde
birbirimize sevgi ve hoşgörü ile yaklaşarak dargınlık ve kırgınlıklara son vermeli, birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmeliyiz.
"Bu duygu ve düşüncelerle tüm esnaf sanatkârların ve hemşerilerimin Berat kandilini tebrik
ediyor, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz
ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7354.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Ak Partili Belediye Başkanları “değerlendirme
Ve İstişare Toplantısı”
AK Partili Belediye Başkanları Değerlendirme Ve İstişare Toplantısına katılan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediyesince başarı ile uygulanmış
projeler kapsamında Belediye ait tesislerinin güneş enerjisi ile...
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AK Partili Belediye Başkanları Değerlendirme Ve İstişare Toplantısına katılan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediyesince başarı ile uygulanmış
projeler kapsamında Belediye ait tesislerinin güneş enerjisi ile aydınlatma ve ısıtma projesi,
Necip Fazıl Sosyal ve Spor Tesisleri örnek tip projesi ve Tarihi mekanların restore edilip
kurumlara tahsisi ile işlevlik kazandırılması projelerin sunulacağını bildirdi.
Belediye ait tesislerinin güneş enerjisi ile aydınlatma ve ısıtma projesi hazırladıklarını
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 21. Yüzyılın en büyük sorununun enerji ve kıt doğal
kaynaklar olduğunu bu nedeni ile özellikle kamu tesis ve binalarında güneş enerjisinden
elektrik üreterek tesislerde kullanımının çok önemli olduğunu belediyle olarak böyle bir proje
hazırladıklarını belirtti.
Kayseri tarihi varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan Kiçikapu
Konağı’nın yapılış yılı, mimarisi, zamanın mimari tekniği, sanatsal yapısı, sosyal işlevi,
sosyal hayatı yönlendirmesi ve katkısının Anadolu tarihi için önemli olduğu ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Ak Partili Belediye Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısına katılmak üzere 2 gün
Ankara ‘da Belediyemiz ile ilgili proje ve yatırımlar hakkında ilgili Bakanlarla görüşme
imkânımız olacaktır. Bu toplantıya Melikgazi belediyesi olarak 3 proje ile katılıyoruz. Bu
projelerimizi bir dosya haline getirdik. Toplantıda AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı
Abdülhamit Gül’e verdik. Belediye olarak bize ait olan sosyal ve spor tesisleri, zabıta binaları,
atölye, belediye hizmet binası gibi tüm tesislerde güneş enerjisinden elektrik üretim kendi
tesislerimizde kullanacağız. Bunun için proje hazırlamıştık. Bu proje çok ilgi gördü ve daha
detaylı bilgiler ile diğer belediyelere örnek ve referans olması amacı ile bir dosya hazırladık.
Bu toplantıda bu projemizi sunacağız. Projelerimiz değerlendirilecek olup
sonuçlandırılacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman ilk’lerin ve gelişimin öncüsü
olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz ”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7355.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Mhp İl Başkanı Mete Eke’nin Berat Gecesi
Kandil Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Eke, Berat Kandili ile ilgili mesaj yayımladı.Eke
mesajında, "Türk İslam Âleminin bütün mübarek gecelerde olduğu gibi bu gecede de bilerek
veya bilmeyerek yapılan günahlardan arınma gecesi olduğuna...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Eke, Berat Kandili ile ilgili mesaj yayımladı.
Eke mesajında, "Türk İslam Âleminin bütün mübarek gecelerde olduğu gibi bu gecede de
bilerek veya bilmeyerek yapılan günahlardan arınma gecesi olduğuna inanarak kıymeti ve
feyzi yüksek şekilde cenabı Allaha yakarışta bulunduğu bir kandil gecesini daha karşılamanın
huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Günahların affına, bağışlanmanın vesile olmasına işaret
edilen bu gece, temiz bir başlangıcın, günahsız bir kulun Allah katında tövbelerin makbul
olduğu bir gecedir. Fitne ve fesadın, ayrılığın, kavganın ve her türlü kötülüğün kol gezdiği
İslam Alemi ve Ülkemizde bu gece hürmetine sevginin, saygının, sabrın, itidalin ve birlik
beraberliğin vücut bulmasına, kanayan yaraların, dökülen gözyaşının kaosun ve kargaşanın
son bulmasına vesile olacağı inancını taşınmaktayız. Bu mübarek gece de bütün İslam Alemi,
Yüce Allah'a yalvarmanın, tövbe etmenin, bir daha günah işlememenin yarışına gireceklerdir.
Başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam diyarlarında camiler dolup taşacak, Müslümanlar
kurtuluşa ermenin, temize çıkmanın hazzını yaşayacaklardır. Bu vesile ile Mübarek Berat
Kandilinin Başta Kayseri Halkımız olmak üzere Türk İslam Alemine huzur, sükun, ve
hayırlara vesile olmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyorum” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7356.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Talas'ta Yaz Okulları Kayıtları Başladı
Talas Belediyesi'nin çocuk ve gençlerin yaz tatillerinde sosyal faaliyet ve becerilerini
geliştirmek için her yıl düzenlediği yaz okulları kayıtları başladı.Yaz okullarıyla ilgili
açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa...
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Talas Belediyesi'nin çocuk ve gençlerin yaz tatillerinde sosyal faaliyet ve becerilerini
geliştirmek için her yıl düzenlediği yaz okulları kayıtları başladı.
Yaz okullarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,
spordan kültür ve sanata 6 haftalık 12 farklı branşta kurs düzenlediklerini söyledi. Başkan
Palancıoğlu, Talas'ın genç nüfus bakımından yoğun bir yapıya sahip olduğunu belirterek,
"Gençlerimizin ve çocuklarımızın yaz tatillerinde hem kendilerini geliştirecekleri hem de ilgi
duydukları alanda spor yapabilecekleri kurslar belirledik" dedi.
Başkan Palancıoğlu, futboldan bağlamaya, neyden bilgisayara kadar geniş yelpazedeki
kurslarla ilgili şunları söyledi: "Gençlerimiz ve çocuklarımız yarınlarımızın güvencesi.
Onların kendilerini hem kültürel hem de sportif faaliyetlerle geliştirip donanımlı olmalarını
istiyoruz. Ülkemizin önemli sorunlarından birisi nitelikli insan gücü. Bu konuda yavrularımız
için belediye olarak eğitim öğretimlerini sürdürmelerinin yanında yaz tatilini boş
geçirmemeleri için tenis, basketbol, voleybol, futbol, taekwondo, bağlama, gitar, satranç,
bilgisayar, İngilizce, resim ve ney branşlarında yaz kursları düzenledik. Kurslarımıza kayıtlar
başladı. İlçemizdeki bütün çocuk ve gençleri kurslara katılmalarını bekliyoruz"
Başkan Palancıoğlu, 16 Haziran - 25 Temmuz 2014 tarihleri arasında sürecek yaz okullarına
kayıtların Uluğbey Bilgi Evi'nde yapılabileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7357.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Tasavvu Kültürü Kayseride Katlanarak
Büyüyor
Merkezi Konya’da bulunan Reyhani İlim Kültür ve Tasavvuf Vakfı Kayseri Merkez
Şubesinden Konya’ya düzenli olarak yapılan hizmet kafileleri giderek büyüyor.Reyhani İlim
Kültür ve Tasavvuf vakfı Kayseri Merkez Şubesinde, tasavvufa gönül...
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Merkezi Konya’da bulunan Reyhani İlim Kültür ve Tasavvuf Vakfı Kayseri Merkez
Şubesinden Konya’ya düzenli olarak yapılan hizmet kafileleri giderek büyüyor.
Reyhani İlim Kültür ve Tasavvuf vakfı Kayseri Merkez Şubesinde, tasavvufa gönül veren
insanların tasavvuf ilmini öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlenirken tasavvufa yeni
girenlerin, Konya'da bulunan Reyhani İlim ve Kültür Vakfını yakından görmeleri ve
Muhammet Konyevi Hazretleri ile tanışmaları için Kayseri’den 7 araçlık kafile yola çıktı.
Yaklaşık 130 kişilik kafilede Kayseri Reyhani İlim ve Kültür Vakfı hizmet gönüllüleri yer
aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7358.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

"boş Yere 'kayseri Modeli' Denmemiş"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin geliştirdiği Kayseri Modeli
Belediyecilik, yurt çapından belediyeleri Kayseri'ye çekmeye devam ediyor.İnceleme gezisi
adı altında Kayseri'ye gelip Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin geliştirdiği Kayseri Modeli
Belediyecilik, yurt çapından belediyeleri Kayseri'ye çekmeye devam ediyor.
İnceleme gezisi adı altında Kayseri'ye gelip Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre
kazandırılan hizmet ve yatırımları yerinde görerek finans ve işletme modelleri hakkında
bilgiler alan heyetlere son olarak Bursa Orhangazi Belediyesi eklendi.
Orhangazi Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görevli idareci ve personelden oluşan heyet
Kayseri'de Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Selçuklu Müzesi, Kent Müzesi, Kongre
ve Spor Merkezi, Kadir Has Stadı ve Harikalar Diyarı gibi önemli tesis ve yatırımları gezerek
yetkililerden bilgiler aldı.
Gezi ve incelemeler sonrası görüşlerini açıklayan yetkililer, boş yere 'Kayseri Modeli'
denilmediğini ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye örnek
gösterilmediğini kendi gözleriyle gördüklerini ifade etti.
"BAŞKAN ÖZHASEKİ'Yİ BAKAN OLARAK GÖRMEK İSTERİM"
Orhangazi Belediyesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapan Kadir Yavuz, başarılı ve ödüllü
bir şehir olduğu için Kayseri'den birşeyler öğrenmeye geldiklerini ifade ederek, "Bilgi almak,
öğrenmek ve Orhangazi'ye Kayseri modelini uygulamak üzere başarılı ve ödüllü şehir
Kayseri'ye geldik. Kayseri'de bir çok mekanı gezdik, en çok etkilendiğim alan Selçuklu
Müzesi oldu. Aynısının Bursa'nın İznik ilçesine de yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü İznik de Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir yer. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki'nin belediyecilikteki başarısını basından takip ediyoruz. Bunun üzerine
Orhangazi belediye başkanımıza Kayseri'ye teknik bir gezi düzenlememizin bizler açısından
iyi olacağını söyledim ve bunun üzerine buraya geldik. Kayseri'ye ilk defa geldim ve örnek
şehir olarak gördüm. Altyapısı ve şehirciliği gerçekten süper. Kayseri'ye hayran kaldık.
Mehmet Özhaseki'yi her zaman takdir ve tebrik ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız
Mehmet Özhaseki'yi gelecekte Kalkınma, Bayındırlık veya Kültür Bakanı oılarak görmek
isterim" dedi.
"HAYALİMİZDEN DE ÖTE"
Kayseri'yi hayalinden de öte bulduğunu söyleyen İnsan Kaynakları Müdürlüğü çalışanı
Hüseyin Fikri Şahin de gördükleri karşısında şaşkına uğradıklarını kaydederek, "Kayseri'yi
hayalimizden çok daha öte bulduk. Zaten Kayseri'yi biliyorduk, bilerek geldik ve
gördüklerimiz karşısında şaşkına uğradık. Muhteşem bir şehir ve müthiş bir gelişme
göstermiş. Belediye başkanımızı kutluyor ve tebrik ediyorum. Başbakanımızın teveccühlerini
kazanmış birisinin burada neler yaptığını gördük ve memnun kaldık. Boşyere Kayseri Modeli
denmemiş. Kayseri'de en çok Selçuklu Müzesi'nden etkilendim. Gerçekten çok güzel olmuş.

İnşallah bir Osmanlı şehri olan Bursa'ya da bu şekilde bir müze yapılır" şeklinde görüşlerini
belirtti.
"ŞEHİR PLANCISINI MUTLU EDECEK PLANLAMA"
Şehir Plancısı Beyza Yıldız da bir şehir plancısı olarak gözlemlediğinde Kayseri'de insanların
refah içerisinde yaşayacakları bir planlama ile karşılaştığına dikkat çekerek, "Kayseri'ye
teknik bir gezi düzenledik ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımları
yerinde inceleme fırsatı bulduk. Tarihi bir kent dokusu olan Bursa'dan geliyoruz. Doğal olarak
da burada Selçuklu mimarisinin örneklerini gözümüze çarptı. Tarihi yapının Kayseri'de
canlanması ve yeniden hayata geçirilmesi bizleri etkiledi. Kayseri'yi bir şehir plancısı gözüyle
değerlendirecek olursam; burada insanların refah içerisinde yaşayacakları bir plan yapılmış.
Bir şehir plancısı olarak Kayseri'de bu manzarayı görmekten çok mutlu oldum. Kayseri bir
şehir plancısını mutlu edecek bir şehir. O yüzden tüm belediye yöneticilerini tebrik ediyorum.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki şehre çok doğru yatırımlar yapmış. Kendisini
tebrik ediyoruz diğer belediye başkanlarımızın feyz almasını diliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7359.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Ak Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'in Berat
Kandili Mesajı
AK Parti Kayseri İL Başkanı Ömer Dengiz, Berat Kandili sebebiyle bir mesaj
yayınladı.Mesajında, Berat Kandili'nin İslam alemi için af ve mağfiret gecesi olduğunu dile
getiren Dengiz, "Mübarek Ramazan Ayının müjdeleyicisi Berat Kandiline kavuşmanın...
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AK Parti Kayseri İL Başkanı Ömer Dengiz, Berat Kandili sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, Berat Kandili'nin İslam alemi için af ve mağfiret gecesi olduğunu dile getiren
Dengiz, "Mübarek Ramazan Ayının müjdeleyicisi Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğunu
ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız. İnsanlık alemi için bu gece af, mağfiret ve ilahi
rahmete kavuşma vesilesi, birlik beraberlik, kardeşlik duygularının pekişmesine bir fırsattır.
İşte bu fırsatı değerlendirerek ruhumuzun gelişmesi ve olgunlaşması için düşünce ve
davranışlarımızı gözden geçirmeli yeni düşünce ve fikirlere açık olmalı, birbirimizi anlamalı,
ilişkilerimizde doğruluk adalet ve samimiyeti esas almalıyız.
Bu mübarek günlerde toplumsal sorumluluğumuzu harekete geçirerek dayanışma
yardımlaşma içinde olmalı, nefreti sevgiye, bencilliği fedakarlığa dönüştürecek bütün
güzellikleri birlikte paylaşmalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle, Berat Kandilinin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam Alemi
adına sıkıntı ve sorunlardan kurtulmasına, kardeşlik dayanışmasının barış, huzur ve güven
ortamının yeniden oluşmasına vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadesinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7360.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

‘kayseri’de Emniyet Kemeri Hareketi’
Bünyan’da Yoğun İlgi Gördü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile hazırlanan “Kayseri’de Emniyet Kemeri
Hareketi” projesi kapsamında Bünyan Çarşı meydanında Kayseri Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü tarafından Simülatör’de emniyet kemeri uygulaması...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile hazırlanan “Kayseri’de Emniyet Kemeri
Hareketi” projesi kapsamında Bünyan Çarşı meydanında Kayseri Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü tarafından Simülatör’de emniyet kemeri uygulaması yapıldı.
2015 yılında emniyet kemeri kullanımı oranının şehir içinde yüz de 70’e şehirlerarası yollarda
yüz de 90’a çıkarılması için sürücü ve yolcular üzerinde Emniyet Kemeri Bilincinin
yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar
çerçevesinde Bünyan ilçesinde emniyet kemeri kullanımı araba simülatöründe uygulamalı
olarak gösterildi.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü gezici simülatör otobüsüne Bünyan halkı yoğun
ilgi gösterdi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7361.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Hak-iş'ten 'bayrak' Açıklaması
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Halil Özdemir,yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Lice İlçesinde yaşanan bayrak indirme
olayını esefle kınadıklarını söyledi.Açıklamasında...
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Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Halil Özdemir,yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Lice İlçesinde yaşanan bayrak indirme
olayını esefle kınadıklarını söyledi.

Açıklamasında vatanın bağımsızlığı, milletin bütünlüğünün sembolü olan ve rengini de
şehitlerimizin asil kanından alan Türk Bayrağımızı indirmeye kimsenin gücünün
yetmeyeceğini belirterek, ''Şehitlerimiz bu vatan için bu bayrak için canlarını seve seve feda
etmişlerdir. Bu yaşanan son olayda üç beş çapulcu, insanlıktan dersini almamış adiler
bayrağımıza el uzatmışlardır. Vatanını seven milleti için canını seve seve verecek insanlarında
bir sabrı vardır. Kirli emellerle bu sabır taşını kırmaya çalışıyorlar. Dış güçlerin bu oyununa
artık birilerinin son vermesi lazımdır. Cahil insanlar devletimiz tarafından aydınlatılmalı, Bu
milletin Türküyle, Kürdüyle, Cerkeziyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle bir bayrak altında asırlardır
tek millet olduğu da unutulmamalıdır. Bizler de canımızı ve kanımızı yeri ve zamanı
geldiğinde hiç gözümüzü kırpmadan severek vermeye hazırız. Haddini bilmeyen hadsizlerin
de o elleri elbet bir gün kırılacaktır” dedi.
Özdemir, açıklamasında Hak-İş Konfederasyonuna bağlı tüm üyelerini ve Kayserili
hemşehrilerini evlerine ve işyerlerine Türk Bayrağı asmaya davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7362.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Şükrü Karatepe, Kayseri'de Tarihi Eserlere
Yapılan Tahribata Değindi:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe, şehrin merkezinde yapılan
yollarla zorunlu olarak birçok tarihi eserin yok edildiğini söyledi. Karatepe, ‘Kayserili Mimar
Sinan’ın memleketindeki tek eseri olan Kurşunlu Camii’nin...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe, şehrin merkezinde yapılan
yollarla zorunlu olarak birçok tarihi eserin yok edildiğini söyledi. Karatepe, ‘Kayserili Mimar
Sinan’ın memleketindeki tek eseri olan Kurşunlu Camii’nin hamamı ve okulu kökünden
kazındı. Kayseri’de Osmanlı’yı yansıtan hiçbir şey yok gibidir.’dedi.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Medeniyetin
Burçları Derneği’nin düzenlediği ‘Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde, bu hafta Kayseri
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karatepe, kürsüye çıktı. Şehirlerin oluşumun ele
alan Karatepe, ticaretin önemli bir unsur olduğunu hatırlattı. Bunun yanı sıra şehirlerdeki en
büyük değişimin askeri kışlalarla birlikte olduğunu ileri süren Karatepe, ‘Klasik
şehirlerimizdeki ilk değişim, askeri kışlaların yapılmasıdır. Kayseri meydanındaki şimdiki
idare mahkemesinin yeri de Kayseri’deki kışladır. İlk modern kışladır. Önemli şehirlerin
hepsine kışla yapılıyor. İş sadece bununla kalmıyor. Bu değişim yönetim şeklinin de
değişmesini sağlıyor. Eskiden o geleneksel dokunun içinde ve onun hemen yanında ortaya
çıkan o binalara karşı cumhuriyet döneminde şehrin ortasına yapılan yollarla, zorunlu olarak
yıkım yapılıyor. Şehrin merkezi bir alanı genişletilerek ona ‘Cumhuriyet Meydanı’ deniliyor”.
diye konuştu.
KUŞUNLU CAMİ VE KÜLLİYESİ
Şehirlerdeki bu değişimin Kayseri üzerindeki etkisini ele alan Karatepe,sözlerini şöyle
sürdürdü;
“Örneğin Kayseri’deki Kurşunlu Camii, Mimar Sinan eseridir ve özünde bir külliyedir. Onun
okulu da hamamı da vardı. Meydanı açmak için okulunu ve hamamını yıkıp attılar.

Gururlandığımız Kayserili Sinan’ın Kayseri’de bir tek eseri vardır. Bu eserin hamamını ve
okulunu kökünden kazıyıp attılar. Kurşunlu Camii’nin yanındaki parkın da yarısı eskiden
mezarlıktı. Diğer yarısı da hamam ve okuldur. Bugün Kayseri’yi gezerseniz bir tek Osmanlı
mezar taşını göremezsiniz. Kayserili çok milliyetçi, çok vatanperver, çok muhafazakâr
oldukları için kökten kazımışlar sökmüşler, atmışlar ve yok etmişlerdir. Kibirlenmenin ve
böbürlenmenin hiçbir manası yoktur. Sadece boş yere övünürler. Küçük kasabalarımızda bile
Osmanlı’yı yansıtan emareler vardır. Ancak Kayserimizde Osmanlı’yı yansıtan hemen hemen
hiçbir şey yoktur. Bu yapmadığı anlamına gelmez. Biz Fatih döneminde Osmanlı olduk. İlk
mescid de kalenin içindeki garnizona yapılmıştır. Kalenin içerisindeki camiinin ismi de Fatih
Camii’dir.”
SADECE TÜRKLER ALFABE DEĞİŞTİRDİ
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan da akademide dinin zihni
muhtevası üzerine konuşma yaptı. Dini bilgilerin sadece inananların zihninde yer
edinmediğini, inanmayanların da hayatlarında dini bilgilerin yer edindiğini hatırlatan Doğan
20. Yüzyıl’da ideolojilerin insanların zihnine ciddi bir şekilde hücum ifade etti. Doğan;“
İdeoloji, dine ait olan yere geçmeye çalıştı ve bunu kısmen de başardı 20. Yüzyıl’da sadece
Türkiye’deki Türkler ve Sovyetler yönetiminde bulunan Türkler alfabelerini değiştirdi. Alfabe
değişikliği, dil konusunda ciddi zorluklar meydana getirdi. Biz bin yıl bu alfabe ile yazdık.
Kütüphaneler dolusu eser verdik. Biz sonra o kütüphanelerin kapısına mühür vurduk. Bu dilde
büyük kırılmalara neden oldu. Bir de 1930’lu yıllarda dil devriminden geçtik. Bu devrim
Türkiye’nin bin yıl içerisinde sahip olduğu kültürü, ortaya koyduğu edebi metinleri ve hayatı
etkiledi” diye konuştu.
MUSİKİ NEFSİN; NEY İSE NEFSİN TERBİYESİDİR
Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Baki Efe, ney üfleyerek seminerine
başladı. Neyin üflendiğini, çalınmadığını hatırlatan Efe,“Musiki sesin, ney nefsin terbiyesidir.
Neye üflerseniz yel sesi çıkar, eğer hu (Hu, Allah demektir) çekerseniz ateş sesi çıkar. Her
sanatın bir dili vardır. Musikinin dili ise, seslerdir. Dünya ve gezegenler, dönerken ses çıkarır.
Suyun sesini, insan sesini, veya doğanın sesini duyduğumuzda bu ne güzel sesler diyoruz. İşte
bu sesler ilahi seslerdir” şeklinde konuştu. Sanatçıların doğada duydukları sesi eserlerine
yansıttıklarını belirten Efe, katılımcılara Neşet Ertaş’ın Seher Vakti türküsünü dinletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7363.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

ERÜ'de servis ücretlerine zam protestosu
Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, ''Erciyes Üniversitesi'nde personel servis
ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını şiddetle kınıyoruz'' dedi.Ali Benli, Erciyes Üniversitesi
Rektörlük Binası önünde sendika üyeleriyle...
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Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ali Benli, ''Erciyes Üniversitesi'nde personel servis
ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını şiddetle kınıyoruz'' dedi.
Ali Benli, Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası önünde sendika üyeleriyle birlikte yaptığı
basın açıklamasında, ''Üniversitemizde yıllardan beri akademik ve idari personelin işyerine
taşınması işi, üniversitenin kendi araçları ile ve personelin “taşınma ücreti” ödemesi ile
gerçekleşmektedir. Yıllardır sürdürülen bu uygulama; her geçen yıl, çalışanların aleyhine
olacak şekilde düzenlenmeye -adeta- özen gösterilmiştir. Özellikle son yıllarda personelden
alınan ücrete yapılan zam, devletin memuruna yaptığı enflasyon zammının çok üzerinde
gerçekleşmiştir. Makul olmayan “servis ücreti” ni kabul etmemiz, varlık sebebimizi inkâr
etmek olur. Çünkü: Sendikacılık; haksızlık karşısında susmamak, hakkı tutup kaldırmaktır.
Artan servis ücretinden dolayı; Üniversite personelinin gelirinde reel düşüşler oldu. Alım
gücü olumsuz etkilendi ve personel huzurlu bir şekilde işine gidip gelemez hale geldi.
Personel; 'işime nasıl zamanında gideceğim' diye kara kara düşünür olmuştur. Bunun
sorumlusu; servis ücreti ne yüzde yüzde 100 zam yapan yöneticilerdir'' diye konuştu.
Üniversite Rektörlük Makamı’nın 21.04.2014 tarih ve 25235 sayılı yazıları ile 35 TL olan
personel servis ücretleri yüzde 100 artırılarak 70 TL'ye çıkarıldığını kaydeden Ali Benli, ''Bu
hangi enflasyon rakamının ölçüsüdür? Hani yıllık enflasyon, tek haneli rakamlardaydı. Acaba
memura verilen ücret artışları, yüzde 100 zamlandı da bizlerin mi haberi olmadı? Türkiye
Kamu-Sen’e bağlı Sendikalar (Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen ) olarak bu konuda, çok
mücadele ettik. Geçmiş yıllarda da Rektörlük’ün yapmak istediği -bu şekildeki- anormal
zamların önüne geçtik, engel olduk. Ne yazık ki bu yıl, bu yüzde 100'lük zamma engel
olamadık. Konuyu; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur beye iletip
çalışanların lehine olacak düzenlemenin nasıl yapılacağını anlattık. Üzülerek belirtiyoruz ki
Rektör Bey’le görüşmemizin üzerinden onlarca gün geçmesine rağmen, olumlu ya da
olumsuz herhangi bir cevap alamadık'' ifadelerini kullandı.
Ülkemizdeki devlet üniversitelerinin yüzde 90’ının personelini ücretsiz olarak yeni servis
araçları ile taşıdığını vurgulayan Benli, İstanbul'daki bazı üniversitelerin personel taşımayla
ilgili uygulamalarını anlattı. Benli, ''Bu ve benzeri onlarca üniversite; personelini, ücretsiz
olarak taşımaktadır. Ödeme kalemi de hepsinde aynıdır. Erciyes Üniversitesi, bu kalemden
ihaleye neden çıkmaz? Personeline neden servis ücreti ödetir? Durum böyle iken
Kayserimizin güzide üniversitesi Erciyes Üniversitesi’ne yakışan bu mudur? Erciyes
Üniversitesi personeline bu reva mıdır? Personel servislerine yapılan bu yüzde 100'lük
zammı, şiddetle kınıyoruz. Ülkemizde eşi ve benzeri olmayan böyle bir uygulama ve sunulan
kalitesiz hizmet yetmiyormuş gibi servis ücretine yüzde 100 zam yapmak; hangi aklın, hangi
vicdanın ürünüdür? Merak etmekteyiz. Erciyes Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur'un; bu yanlış uygulamaya bir an önce son verilmesi için, ilgililere gerekli talimatı
vereceğini ümit etmekteyiz. Personeli, huzursuz etme hakkı diye bir hak yoktur'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7364.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam
Fuarı'nın açılışı yapıldı
Kayseri Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü tarafından, 'Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam
Fuarının' açılışı düzenlenen etkinlikle yapıldı.
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Kayseri Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü binasında düzenlenen fuara, Vali Orhan Düzgün,
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, işverenler ve iş arayan vatandaşlar
katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Orhan Düzgün, bir insanın sabah uyandığında
gidebileceği bir işinin olması kadar büyük bir mutluluğun olmadığını ve sadece bir gelir
kaynağı elde etmek bakımından olmayıp insanın psikolojik davranışları açısından da her
insanın bir iş sahibi olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak "Öncelikle açılışı
yapılan bu fuarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün binin üzerinde üretimlerine
devam ediyor. Bu fabrikalarda pek çok eleman arayan firmalar var. İş başvurusu yapan
vatandaşımızın vasfı yoksa işin türüne göre onlara vasıf kazandırma yönünde halk eğitim
merkezleri çalışmalar yapıyor. Kayseri'de gerçekten özellikle sanayi kuruluşlarında vasıflı
personeller arandığını biliyorum." şeklinde konuştu. Vali Düzgün, geçtiğimiz yıl da
düzenlenen fuarda bu iş başvurusu sürecinde bin 500 vatandaşımıza iş imkânı sağladığını
belirtti.
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü ise, "10 yıl önce 400
işyeri varken bugün 930 tane işyeri var. Aynı şekilde 10 yıl önce Organize Sanayi Bölgesinde
25 bin çalışan varken, bugün bu sayı 60 binin üzerinde oldu. Tabi bunda yatırımcılarımızın
çok büyük payı var. Dolayısıyla bu başarıda emeği olan hem işverenleri hem de çalışanları
tebrik ediyorum." dedi. Hasyüncü, sanayicilerle bir araya gelip problemimiz nedir diye
sorduğumuzda bir tanesinin yoldan, sudan, elektrikten bahsetmeyip eleman bulamadıklarını
ifade ettiklerini söyleyerek bu elaman sıkıntısını gidermek için Meslek Lisesini (Metem)
geçen yıl Kayseri’ye kazandırdıklarını dile getirdi.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, "Bugün burada düzenlenen fuara katkı
vermekten dolayı çok memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Sanayi bölgemiz olan
Organize Sanayinde eleman ihtiyacı bildiğiniz gibi olmaktadır. Bunun dışında Erciyes
bölgemize yapılan yatırımlar sonucunda turizm ile alakalı çok sayıda elemana ihtiyaç
olacaktır. Burada işsiz olanlara ve yeni mezun olanlara iş bulma bakımından bir fuar
düzenleniyor. Hem işverenin hem de iş arayanın buradan azami şekilde istifade etmesi gerekir
diye düşünüyorum. Ayrıca düzenlenen fuarın fayda sağlamasını umut ediyorum" diye
konuştu.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç ise, "İstihdam çok büyük önem
arzetmektedir. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen fuarın gelenekselleşme yolunda artan başarı ile

ilerlemesi bizleri memnun etmektedir. İşveren ve iş arayanları buluşturan fuarın
düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Kayseri Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek de, fuarın düzenlenmesinden dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayçiçek, ayrıca fuarın düzenlenmesinin çok önemli
olduğunu söyledi.
Haber: Sinan BARAN (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7365.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kaski'de İş Sağlığı Semineri Düzenlendi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi'nde (KASKİ) İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası kapsamında 'İş Sağlığı Semineri' düzenlendi. Ayrıca, 554 KASKİ çalışanı
da sağlık taramasından geçirildi.KASKİ Meclis Toplantı...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi'nde (KASKİ) İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası kapsamında 'İş Sağlığı Semineri' düzenlendi. Ayrıca, 554 KASKİ çalışanı
da sağlık taramasından geçirildi.
KASKİ Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere, iş sağlığı uzmanları ve KASKİ
çalışanları katıldı. Seminerde, çalışanlara iş güvenliği konusunda dikkat edilmesi gerekenler,
iş sağlığı uzmanları tarafından anlatıldı. Yoğun katılımın olduğu seminer, iş sağlığında dikkat
edilmesi gereken konular slayt eşliğinde anlatıldı.
Öte yandan, KASKİ girişine konulan sağlık aracı içerisinde de KASKİ çalışanları sağlık
taramasından geçirildi. 554 kişinin sağlık taramasından geçirildiği bildirilirken, sağlık
aracının içerisinde kan testi, kulak hassasiyeti ve solunum testi yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7366.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Vali Orhan Düzgün öğrencilerle buluştu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, üniversite ve lise öğrencileri ile Talas Konukevi'nde bir araya
gelerek sohbet etti.Vali Düzgün, Talas Konukevi'nin kapılarını bu kez öğrencilere açtı. Daha
önce Tanışma Kokteyli ile kalabalık bir vatandaş...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, üniversite ve lise öğrencileri ile Talas Konukevi'nde bir araya
gelerek sohbet etti.
Vali Düzgün, Talas Konukevi'nin kapılarını bu kez öğrencilere açtı. Daha önce Tanışma
Kokteyli ile kalabalık bir vatandaş grubunu Konukevi'nde ağırlayan, yine vatandaşlarla iftarda
bir araya gelen Vali Düzgün, bu kez kendisinden randevu talep eden lise ve üniversite
öğrencilerini Talas Konukevi'nde ağırladı. Düzgün, 2'si devlet 4 üniversitenin bulunduğu
Kayseri'de, hem bireysel hem de öğrenci kulüpleri adına randevu talebinde üniversite
öğrencileri ile yine değişik konularda istekte bulunan lise öğrencilerine Talas Konukevi'ni
gezdirerek, burası ile ilgili bilgiler verdi. Öğrencilere, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet
büyüklerinin de ağırlandığı bu tarihi mekanı sizlerin de görmesini arzu ettim. Ayrıca, bu
vesileyle birbirlerinizle tanışıp bilgi paylaşımında bulunmanızı arzu ettim" diyerek
katılımlarından dolayı teşekkür eden Vali Düzgün, değişik vilayetlerden gelip Kayseri'de
eğitimini sürdüren üniversite öğrencilere Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin
bilgiler verdi.
Kahvaltı masasında öğrencilerden değişik konularda gelen soruları da cevaplandıran Vali
Düzgün, öğrencilerin eğitim ve iş hayatında başarıya ilişkin tavsiye istemeleri üzerine, şöyle
konuştu:
"Başarının temel şartı inanmaktır. İnanç eksikliği başarıya giden yolda pek çok sorunu
aşmanızda sizlere engel teşkil edecektir. Sadece dil ile başarıya istemek yeterli olmaz, buna
kalpten inanmalı ve gereğini yapmalısınız. Ayrıca, iyi bir yabancı dil bilmeniz gerekiyor.
Mesleğinizde başarılı olabilmeniz için günümüzde yabancı dil şart. Her gün, olumsuz şart ve
koşullarda bile 15 dakikanızı yabancı dile ayırırsanız 1 yıl içerisinde bu alanda çok iyi bir
konuma gelebilirsiniz. Yine, kendinizi daha farklı ve başarılı kılmak istiyorsanız ikinci bir
yabancı dili öğrenmeniz de çok büyük önem taşımaktadır."
Öğrenciler adına söz alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bilişim Kulübü Başkanı Bilgisayar
Mühendisliği öğrencisi Ahmet Danacı ise, kendisinin ve diğer öğrenci arkadaşlarının
unutamayacakları bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, Talas Konukevi'nde ağırlanmanın
mutluluğu ile birlikte, Vali Düzgün'ün içten ve samimi yaklaşımının kendilerine cesaret
aşıladığını ve bu durumun bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini vurgulayarak, teşekkür
etti.
Vali Düzgün, 2 saat boyunca bir arada olduğu lise ve üniversite öğrencilerinin tamamı ile
görüşürken, öğrenci kulüplerinin bazı projeleri ile ilgili de ayrıntılı bilgi aldı. Üniversitelerin
Bilgisayar, Mekatronik, Uluslararası İlişkiler, İşletme ve İktisat bölümlerinde okuyan
üniversiteliler ile Anadolu, Ticaret ve Sosyal Bilimler ile İmam Hatip Liseleri'nden

öğrencilerin bulunduğu grubun Vali Düzgün'le buluşması Talas Konukevi'nde çektirilen
hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Vali Düzgün, öğrencilerin 'selfie' isteklerini de kırmayarak poz
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7367.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Vatandaşlar Abdullah Gül’ü Başbakan olarak
görmek istiyor
Anadolu Yayın Platformu’nun 22 ilde 4 bin 400 kişi üzerinde yaptığı ankette, vatandaşların
Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül’ü ise Başbakan olarak görmek
istediği ortaya çıktı.142 uydu ve yerel kanalı barındıran...
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Anadolu Yayın Platformu’nun 22 ilde 4 bin 400 kişi üzerinde yaptığı ankette, vatandaşların
Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül’ü ise Başbakan olarak görmek
istediği ortaya çıktı.
142 uydu ve yerel kanalı barındıran Anadolu Yayın Platformu üyeleri TV1, Çaytv, Safatv,
Kanal35, Destantv, Tuzgölü Radyo, Kanal E, Kontv, Kanal16, Kanal47, Süpertv, Art, Brt,
KanalUrfa, Kanal19, CRT, Ahitv, Megatv ve AYP’nin 22 ilde 200’er kişi ile Ankara, Konya,
İstanbul, Adana, Kırşehir, Tokat, Ordu, Şanlı Urfa, Karabük, Kayseri, İzmir, Mardin,
Şereflikoçhisar, Elazığ, Gaziantep, Kütahya, Çorum, Rize, Aksaray, Kocaeli ve Bursa’da
anket yaptı. 4 bin 400 kişi’ye ‘Cumhurbaşkanı kim olmalıdır?’, ‘Başbakan kim olur?’, ‘AK
Parti’nin başına kimin geçmesini istersiniz?’ soruları soruldu.
‘Cumhurbaşkanı kim olur?’ sorusuna Recep Tayyip Erdoğan cevabını verenlerin oranı yüzde
43 olurken, ‘Başbakan kim olur?’ sorusuna Abdullah Gül cevabını verenlerin oranı ise yüzde
22 oldu.
‘Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması halinde AK Parti’nin başında kimi görmek
istersiniz?’ Numan Kurtulmuş cevabını verenlerin oranı ise yüzde 27 oldu.
Anadolu Yayıp Platformu’nun yaptığı anket sonuçları kayserinews.com'da yayınlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7368.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan
bombalı saldırının davası ertelendi
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2 yıl önce Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan canlı bomba
saldırısında, canlı bombanın el bombasını düşürdükten sonra kendini havaya uçurduğu ortaya
çıktı.Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü...
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 2 yıl önce Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan canlı bomba
saldırısında, canlı bombanın el bombasını düşürdükten sonra kendini havaya uçurduğu ortaya
çıktı.
Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına 2 yıl önce teröristlerce gerçekleştirilen ve biri
polis iki kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin görülen davasının ikinci
duruşması yapıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı
saldırı davasının ikinci duruşmasında maktul yakınları ile avukatları hazır bulunurken, Ankara
2 Nolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Ali Çevik, Bakır Öztürk ve Mahmut
Denktaş katılmadı. Telekonferans yoluyla duruşmaya katılmaları beklenen sanıkların dilekçe
vererek duruşmaya katılmama talebinde bulundukları belirtildi.
Olay günü görevli olan ve teröristlere sıcak takip yapan bir polis memuru Malatya'dan
telekonferansla ifade verdi. Polis memuru verdiği ifadesinde, “Dur ihtarında bulunduk
durmadı. Emniyet binasına doğru gitti. Önce ateş açtılar, sonra el bombasını atmak istedi. El
bombası yere düştü ve patladı ve daha sonra ikinci büyük patlama yaşandı. Sanıklardan
şikayetçiyim” dedi.
Duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
Kayseri'ye nakil edilmeleri talebi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Heyet duruşmayı
tanıkların dinlenmesi ve raporların beklenmesi için ileriki bir tarihe ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7369.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bayrağa saygı için Kayseri meydanlarda
Diyarbakır Lice'de askeri hava kuvvetlerinde bir hainin şanlı bayrağımızı gönderden
indirmesinin ardından yaşanan olaylardan sonra tepkiler çığ gibi büyümüştü. Bugün saat
19.00'da Kayseri Cumhuriyet Meydanında Kayseri Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları ve sivil
toplum kuruluşları ve gönüllülerin bir araya geleceği dev bir "Bayrağa Saygı" yürüyüş
yapılması bekleniyor
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7370.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

KTO İle Yapı Kredi Bankası arasında kredi
protokolü imzalandı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Yapı Kredi Bankası arasında kredi protokolü
imzalandı.Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen protokol törenine, Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçac,...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Yapı Kredi Bankası arasında kredi protokolü imzalandı.
Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen protokol törenine, Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçac, Kayseri
Ticaret Odası Sayman Üyesi Bahri Coşkun, Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Zafer Eren ve Yapı Kredi Bankası yetkilileri katıldı. Protokol töreninde konuşan Kayseri
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası ile Yapı Kredi Bankası
arasında protokol imzalamak suretiyle bir araya geldik. Bankayla yapacağımız bu protokolün
üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İşadamlarımızın bankasız, bankalarında
işadamsız olamayacağını özellikle vurgulamak istiyorum. Bunları ayrılmaz bir parça olarak
düşünüyorum. Dolayısıyla bu yapılacak olan protokolle üyelerimizin çok istifade edeceği
kanaatindeyim. Kredi almak suretiyle işyerlerini büyütmek isteyen müşterilerimizin Kayseri

Ticaret Odasına müracaat etmek suretiyle buradan alacakları bir belgeyle Yapı Kredi
Bankasına giderek kendilerine gerekli olan krediyi elde edebilirler" diye konuştu.
Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Zafer Eren ise, "Kayseri ekonomisine daha
fazla katkı sağlamak adına Yapı Kredi Bankası olarak bu protokolü imzalıyoruz. İmzalanan
protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından kredi protokolü imzalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7371.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Gazeteciler Cemiyetin’de ziyaret trafiği devam
ediyor
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni başkanı Metin Kösedağ’a dün başlayan tebrik ziyaretleri
bugünde devam etti.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni başkanı Metin Kösedağ’ı Erciyes
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni başkanı Metin Kösedağ’a dün başlayan tebrik ziyaretleri
bugünde devam etti.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti yeni başkanı Metin Kösedağ’ı Erciyes Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır ve Dekan Yard. Doç. Dr. Mustafa Koçer ve Doç Dr.
Hakan Aydın ziyaret etti. Ziyarette konuşan Hamza Çakır sözüne Metin Kösedağ’a başsağlığı
dileyerek başladı.
Çakır “ Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Tabi Gazeteciler Cemiyeti medya alanında
çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını, hukuki problemlerini platformlara taşımak, çözüm
yolları bulmak, gazeteciliğin etik ilkeler çerçevesinde yapılması noktasında tüm bu
çalışmaları yürüten çatı bir yapıya sahip. Bu yapılanma İletişim Fakültesi açısından da çok
önem arz ediyor. Medya sayısal olarak ne kadar artarsa istihdam bağlamında bizlere katkı
sağlıyor. Gerçekten geçtiğimiz dönemlerde gazeteciler cemiyeti ve Kayseri medyası ile çok
iyi diyaloglar geliştirdik. Ümit ediyorum ki yeni başkanımızla birlikte belki bugüne kadar
imza atmadığımız işbirliğine, protokole ortaya koyacağımız yeni projelere imza atacağız”
dedi.
Ard arda gerçekleşen ziyaretlerde Acıbadem Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz ve
yönetim kurulu, Millet Derneği Kayseri Şubesi başkanı Mustafa Temizel ve Uzman Diş
Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten ve yönetim kurulu ziyaret etti.
Tebrikleri kabul eden Metin Kösedağ “ Tebrikler için teşekkür ediyorum. Bu alanda
üzerimize düşen görevi layığı ile yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7372.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi çevre gezisi
yaptı
Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi ‘Çevre Bilinci, Doğayı ve Yaşadığımız Bölgeyi Tanıma’
adı altındaki çevre yürüyüşü Bünyan Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirildi.Bünyan
Anadolu Öğretmen Lisesi’nden başlayarak kayabaşı...
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Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi ‘Çevre Bilinci, Doğayı ve Yaşadığımız Bölgeyi Tanıma’
adı altındaki çevre yürüyüşü Bünyan Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi’nden başlayarak kayabaşı vadisi ve yukarı havuzlar bölgesi
güzergahından devam ederek Bünyan Cami kebir mezarlığında son bulan gezi sonrasında
öğrenciler, Bünyan Belediyesi Halıcılık Turizm işletmesi tarafından tahsis edilen otobüslerle
Pınarbaşı mesire alanına geldi.
Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi Matematik öğretmeni Ali Benderli, “Bu tür etkinliklerde
bizlere desteğini esirgemeyen Bünyan Belediye Başkanımız Sayın Şinasi Gülcüoğlu’na
duyarlı davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum. Okul Müdürümüz sayın Hayri Öztürk’e
de öğrencilerimizle yakından ilgilenip bu projenin gerçekleşmesinde ki çabalarından dolayı
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Çevre gezisi etkinliğine katılan Bünyan Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerine Bünyan
Belediyesi tarafından Bünyan Belediyesi Tişörtü ve şapka dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7373.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet töreni
Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olan ve Develi'deki yerleşkede hizmet veren Seyrani Zifaat
Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılan mezuniyet
törenine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur,...
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Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olan ve Develi'deki yerleşkede hizmet veren Seyrani Zifaat
Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.
Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılan mezuniyet törenine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fahrettin Keleştemur, Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı İmdat Aksoy,
öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Törende Fakülte
öğrencilerinden oluşan müzik korosu, mini bir konser verdi.
Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Ziraat
Fakültesi mezunlarının bir derneği olmadığını öğrendiğini, yeni mezun olan Ziraat
Mühendisleri'nden, en kısa zamanda Ziraat Fakültesi Mezunları Derneği'nin kurulması için
çalışma yapmalarını istedi. Prof. Dr. Keleştemur, Dernek olarak, sizden sonra okulunuzdan
mezun olacak öğrencilere yardımcı olmalısınız'' dedi.
Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı İmdat Aksoy da, sanayileşme ve
kentleşmenin, bunlara bağlı olarak gelişen teknolojinin, ziraat yapılan alanları daralttığını ve
ülkeleri yeni arayışlara sevk ettiğini bildirdi. Aksoy, böyle bir dünyada Ziraat Mühendislerine
çok iş düştüğünü de kaydetti.
Mezunlar adına konuşan dönem birincisi Mustafa İnce, okullarında eğitim alıp mezun
olmalarında desteklerini esirgemeyen ailelerine ve hocalarına teşekkür etti. İnce, ''Bu
mezuniyet törenimizi, okulumuzdan uzakta, Erciyes Üniversitesi Kampüsü içinde yapıyoruz.
Bizleri bugünlere getiren herkese çok teşekkür ederiz'' diye konuştu.
Konuşmaların dönem birincisi Mustafa İnce'ye diplomasını ve plaketini Erciyes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur verdi. Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi de
bütün mezunlara birer altın hediye etti.
Tören, dönem birincisi Mustafa İnce'nin yaş kütüğüne plaket çakması ile son buldu.
Seyrani Ziraat Fakültesi'nden bu dönem 127 öğrenci mezun oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7374.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Nişanlı kızın intiharı ailesini şok etti
Kayseri’de 7 aylık nişanlı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin intiharı ailesini şok
etti.Edinilen bilgiye göre 7 aylık nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 21
yaşındaki G.K.’nın Tacettin Veli Mahallesi’nde...
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Kayseri’de 7 aylık nişanlı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin intiharı ailesini şok etti.
Edinilen bilgiye göre 7 aylık nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 21 yaşındaki
G.K.’nın Tacettin Veli Mahallesi’nde bir evde tavana bağladığı ip ile intihara teşebbüs ettiği
öğrenildi.
Kendini asan G.K., çevredeki vatandaşların fark etmesi sonrasında ambulansla Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan G.K. yapılan ilk

müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki G.K. 4 günlük yaşam
mücadelesini kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7375.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan kandil mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Berat Kandili dolayısıyla
yazılı bir açıklama yaptı.12 Haziran 2014 Perşembe gününü 13 Haziran Cuma gününe
bağlayan gecenin Berat Kandili olarak yaşanacağını belirten Hiçyılmaz,...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Berat Kandili dolayısıyla
yazılı bir açıklama yaptı.
12 Haziran 2014 Perşembe gününü 13 Haziran Cuma gününe bağlayan gecenin Berat Kandili
olarak yaşanacağını belirten Hiçyılmaz, “Berat Kandiline ulaşmış olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, Ramazan
Ayı’nın ve Kadir Gecesi’nin de müjdecisidir. Yüce Allah'ın kâinatta her şeyi takdir ettiği
mübarek gecelerden biridir” dedi.
Hiçyılmaz, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:
“Berat; günahlardan arınmak, Allah'ın affına nail olmak, Allah katında temize çıkmak
anlamına gelmektedir. Bu mübarek gece; Yüce Allah’a sığınarak günahlarımızdan
arındığımız, huzur ve berekete eriştiğimiz müstesna gecelerden biridir. Bu geceyi fırsat
bilerek, kötülüklerden uzak durmalı, dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermeli, yüreklerimizi
iyilikle doldurmaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, bütün
İslâm âleminin ve hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlarım. Bu gecede yapacağımız ibadet,
dua ve yakarışların insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7376.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

“Siyasallaşmayacağız!”
Aktif Eğitimciler Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Ayhan Kaya, özel bir restorantta düzenlenen
basın toplantısında konuştu. Kaya, amaçlarının siyasallaşmadan eğitim camiasının sorunlarını
çözmek olduğunu söyledi. Fakat bazı eğitimciler, Yeniden aktif hale gelen sendikanın
amacının tamamen siyasi olduğunu belirtiyor.
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Cuma günü açılışı yapılması planlanan Aktif Eğitimciler Sendikası Kayseri İl Temsilciliği
özel bir restoranda bir basın açıklaması yaptı. Sendikanın Kayseri İl Temsilcisi Ayhan Kaya,
sendika olarak eğitime yeni bir soluk kazandırmak için kurduklarını belirterek; “Şuanda
Kayseri’de 800’e yakın üyemiz var. Eğitimde birçok problem var. Bu problemlere biz de
katkıda bulunmak için güçlü kadromuzla bütün alanlarda birlikte çalışarak aynı zamanda
siyasallaşmadan birlikte hareket ederek sorunları beraber çözmek için Kayseri’de yeni bir
kan, yeni bir can kazandırmak amacıyla eğitim gönüllüleriyle, eğitim çalışanları olarak
beraberce çalışmalarımıza başladık” şeklinde konuştu. Kaya’nın açıklamasında
siyasallaşmayacaklarını belirtmesine karşı bazı eğitimciler cemaatin hükümetle yaşadığı
problem nedeniyle aslında sendikanın tekrardan aktif hale getirilmesinin bir siyasal amaç
taşıdığını söylüyor.
Büyük skandal
Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya’ya geçtiğimiz yıllarda
bazı sınav sorularının çalındığı ve birilerine verildiğinin gündeme geldiği ve bunu nasıl
değerlendirdikleri soruldu.
Kaya, bu soruya karşılık; “Bu Emeğe karşı bir saygısızlık. Biz adaletten yanayız. Bunlar
kimse bulunması lazım. Böyle afaki konuşmadan sonuca gidilmesi gerekir. Maalesef
ülkemizde bu yoruma dayalı olarak yayılıyor. Böyle bir şeyin yaşanması büyük skandal.
Bunun kimse suçlusu mutlaka bulunması lazım” ifadelerini kullandı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Sinan Baran
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7377.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Yakışmadı
Kayseri İyilik ve Kardeşlik Platformu (KAYKİP) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Mısır'da
seçilen Cumhurbaşkanı Sisi'ye tebrik mesajı göndermesine tepki göstererek; "Çağdaş zalim,
katil, firavun Sisi‘yi her ne gerekçe ile olursa olsun tebrik etmek hemşerimiz Sayın Abdullah
Gül’e yakışmamıştır" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'da Cumhurbaşkanı seçilen Sisi'ye kutlama mesajı
gönderdi. Gül'ün bu mesajına Kayseri İyilik ve Kardeşlik Platformu ((KAYKİP) tepki
gösterdi. Yayınlanan tepki mesajında ne gerekçe ile olursa olsun tebrik mesajının
yayınlanmasının Sayın Abdullah Gül'e yakışmadığı belirtildi.
KAYKİP'in yayınladığı tepki mesajında şunlar yer aldı;
"Mısır da halkın oyları ile iktidara gelen Cumhurbaşkanı Muhammed MURSİ ‘yi aşağılık
kanlı bir darbe ile cezaevine sokan Abdülfettah El Sisi ve cinayet şebekesini lanetliyoruz.
Masum ve hepsi oruçluyken on binlerce vatandaşını acımasız bir şekilde katleden, sabah
cemaatle namaz kılanları hunharca tarayan zalim firavun Sisi‘yi lanetliyoruz. 20 dakika da
adına mahkeme denen arenada 529 kişiye İdam cezası veren Sisi’yi lanetliyoruz. Salt kendi
yandaşlarının, Satın alınmış Belam’ların ve Kıptilerin oyları ile Cumhurbaşkanı seçilen
çağdaş Zalim, Katil, Firavun Sisi‘yi her ne gerekçe ile olursa olsun tebrik etmek hemşerimiz
Sayın Abdullah Gül’e yakışmamıştır."
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7378.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kebapçılar, Belgelerini Aldı
Kebapçılık, pide ve lahmacun ustaları, yapılan uygulamalı sınavla mesleki belgelerini
aldılar.Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen uygulamalı sınav ve
sertifika törenine, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı...
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Kebapçılık, pide ve lahmacun ustaları, yapılan uygulamalı sınavla mesleki belgelerini aldılar.
Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen uygulamalı sınav ve sertifika
törenine, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Lokanta
ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse ve sınava katılan kebap, pide ve lahmacun
ustaları katıldı. Sınav öncesinde açıklama yapan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Ahmet Övüç, ''Öncelikle Diyarbakır'da Türk bayrağına yapılan hakareti şiddetle
kınıyoruz. Bayrak bizim birliğimizin, beraberliğimizin, bağımsızlığımızın sembolüdür. Ona
uzanan eller, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır'' dedi.
Övüç, ''Burada mesleklerini icra eden ama herhangi bir eğitimden geçmemiş kebap, pide ve
lahmacun ustalarımıza verilen eğitim sonucu hak ettikleri belgeleri vermek için bulunuyoruz.
Hepsini tebrik ediyor, mesleklerinde başarılar diliyorum'' diye konuştu.
Kayseri Lokanta ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse de, Mesleki Eğitim Kanunu'nun
'Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine
İlişkin Yönetmelik' kapsamında, henüz belgesini almayan üyeleri ile çalışanlarına yönelik
yılda 2 kez yazılı ve uygulamalı sınav yaptıklarını, sınavlarda başarılı olanlara ise 'Ustalık
Belgesi' verdiklerini bildirdi. Köse, lokantacılık mesleğinin birçok sorunları bulunduğunu ve
adeta lokantacı esnafının can çekiştiğini belirterek, ''Bilhassa şehrin muhtelif yerlerine açılan
kermesler, bizleri bitiriyor. Kayıt altındaki esnafın hijyen standartlarına uygunluğu sürekli
denetlenmekte ve yeri geldiğinde ceza uygulanmaktadır. Bizler de merak ediyoruz,
kermeslerde çalışan insanların ustalık belgesi var mı? Sağlık, Hijyen, Sanitasyon belgesi var
mı? Lütfen sesimizi duyun. Bizler 'Hayır'a karşı değiliz ama haksız rekabet, esnafımızı zor
durumda bırakmaktadır'' ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, kebap, lahmacun ve pide ustaları, öğretmenlerinin nezaretinde döner
eti hazırlama, adana, sac kavurma, pide ve lahmacun yapmada hünerlerini sergilediler.
Sınavda başarılı olanlara belgeleri, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Ahmet Övüç ve Kayseri Lokanta ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse tarafından
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7379.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Başkan Palancıoğlu'dan Berat Kandili Mesajı
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj
yayımladı.Mesajında Berat Kandili'nin on bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olduğuna
dikkati çeken Başkan Palancıoğlu, bu mübarek gecenin önemini anlattı.Başkan...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj
yayımladı.

Mesajında Berat Kandili'nin on bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olduğuna dikkati çeken
Başkan Palancıoğlu, bu mübarek gecenin önemini anlattı.
Başkan Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Af olunma, kurtuluşa erme anlamına
gelen Berat Kandili, mübarek on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişinin müjdecisi. Şaban ayının
14. gününü 15'ine bağlayan bu gece, Kur'anı Kerim'in dünya semasına toptan indirildiği
gecedir. Ramazan öncesi son kandil olan Berat Kandili, bir zorluktan kurtulmak, kurtuluşa
ermek manalarına gelmekle beraber, günahların affı ve kulların temize çıkması nedeniyle
rahmet gecesidir. Öyle ki peygamber efendimiz (sav) bu gecenin ibadetle geçirmenin pek çok
sevabının olduğunu belirtmiş ve Cenabı Hakk'ın 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu
mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan
yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurduğunu ifade etmiştir. O nedenle rahmet kapılarının
sonuna kadar açılıp Cenabı Hakk'ın müminleri kurtuluşa erdirdiği geceyi en feyizli şekilde
geçirmeliyiz. Rabbim bizleri hayırlısıyla mübarek Ramazan'a ulaştırmayı nasip etsin. Bu
vesileyle Berat Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7380.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ’nın yaptığı çalışmalar sonucunda 8 bin paket kaçak sigara
yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarız
ilçesi Kayseri, Kahramanmaraş karayolunda yapılan kontroller...
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İl Jandarma Komutanlığı ’nın yaptığı çalışmalar sonucunda 8 bin paket kaçak sigara
yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarız ilçesi Kayseri,
Kahramanmaraş karayolunda yapılan kontroller sırasında, bir otomobil de şüpheli M.T. ile
birlikte ,8000 paket bandrolsüz sigara ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7381.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Sarıoğlan İlçesi Bayrak İçin Yürüdü
Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki bir askeri kışla da meydana gelen bayrak indirilme olayına bir
tepki de Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinden geldi. Yaklaşık 400 kişi ilçe meydanında yürüyüş
yapıp slogan attı. Bayrağa Saygı Yürüyüşüne...

12 Haziran 2014 Perşembe 10:53

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki bir askeri kışla da meydana gelen bayrak indirilme olayına bir
tepki de Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinden geldi. Yaklaşık 400 kişi ilçe meydanında yürüyüş
yapıp slogan attı. Bayrağa Saygı Yürüyüşüne Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman
Yıldız’da katıldı.
Bayrağa Saygı Yürüyüşünün Kayseri’de ki bir diğer adresi Sarıoğlan İlçesi oldu. Sarıoğlan
İlçe Meydanında toplanan yaklaşık 400 kişi yürüyüş yaptı. Bayrağa Saygı Yürüyüşüne
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, MHP Sarıoğlan İlçe Başkanı İsmet Soydan ve
ilçe sakinleri katıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden, ilçe meydanına kadar yapılan yürüyüşün ardından açıklama
yapan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, “Milletimizin varlığının ve
bağımsızlığının sembolü aziz şehitlerimizin kanlarıyla var olan Şanlı Bayrağımızın bir grup
gösterici tarafından Diyarbakır'ın Lice ilçesi 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı önündeki
Bayrağı gönderden haince bir hissiyatla indirilmiş olmasını Sarıoğlan Halkı olarak şiddetle
kınıyoruz, Şanlı milletimizin bir daha böyle talihsiz bir olayla karşılaşmamasını Yüce
Allah’tan temenni ediyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7382.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Özhaseki'den Lys Mesajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, önümüzdeki hafta sonu LYS'ye girecek olan
üniversite adaylarına başarılar diledi.14-15 Haziran'da iki gün boyunca üniversiteye
girebilmek için ter dökecek adaylara zihin açıklığı dileyen...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, önümüzdeki hafta sonu LYS'ye girecek olan
üniversite adaylarına başarılar diledi.
14-15 Haziran'da iki gün boyunca üniversiteye girebilmek için ter dökecek adaylara zihin
açıklığı dileyen Başkan Özhaseki, bir yılın emeğinin alınacağı bu sınavla ilgili olarak
"Üniversite adayı gençlerimiz cumartesi ve pazar günü zorlu bir sınav maratonuna girecekler.
Bir yılın hatta bir lise döneminin emeğinin alınacağı bir sınav olacak. Sınava girecek adaylara
en başta sükunet ve zihin açıklığı diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Onları heyecanla
bekleyecek ailelerine de Allah gönlünüze göre versin diyorum" dedi.
Şehirde yaşayan herkese de bu sınavda önemli bir görev düştüğünün altını çizen Başkan
Özhaseki, sınav saatinde sessizliğin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Cumartesi ve pazar
günü zabıta ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Sınav ortamını bozacak ve adayların dikkatini
dağıtacak gürültülü ortamların oluşmasına izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan da sınav
saatinde azami şekilde dikkatli olmalarını gürültüyü sebep olacak eylem ve davranışlardan
kaçınmalarını rica ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7383.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

'kayseri Modeli' Bingöl'de Anlatıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin geliştirdiği 'Kayseri Modeli
Belediyecilik' Türkiye'nin değişik şehirleri için örnek olmaya devam ediyor. Kayseri'ye
gelerek örnek hizmet ve yatırımları yerinde gören belediyelerin yanısıra...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin geliştirdiği 'Kayseri Modeli
Belediyecilik' Türkiye'nin değişik şehirleri için örnek olmaya devam ediyor. Kayseri'ye
gelerek örnek hizmet ve yatırımları yerinde gören belediyelerin yanısıra Büyükşehir
Belediyesi'nin konusunda uzman yetkilileri de değişik şehirlerde bilgi ve deneyim paylaşımı
yapıyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy
ve KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan Bingöl'e giderek 'Kayseri Modeli Belediyecilik'i
anlattı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Kayseri'ye gelerek hem önemli hizmet ve yatırımları yerinde gören
hem de Başkan Özhaseki ile görüşen Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin isteği
üzerine Bingöl'e giden Kayseri heyeti, son 20 yılda gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'de
'Kayseri Modeli Belediyecilik' olarak bilinen hizmet, uygulama ve yatırımları anlattı.
"BİNGÖL GELİŞİME AÇIK"
Bingöl Belediyesi'nden meclis üyesi, başkan yardımcısı ve müdürlerin hazır bulunduğu
toplantıda sinevizyon eşliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yurt çapında ses getiren
hizmet ve yatırımları nasıl hayata geçirdiğini anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Tekinsoy,
"Bingöl Belediye Başkanımız Sayın Yücel Barakazi, Kayseri Belediye Başkanımız Mehmet
Özhaseki'yi ziyaretinde Bingöl'de yeni göreve başlamasından dolayı; gerek belediyecilik,

gerekse de şehircilikle ilgili destek talebinde bulunmuştu. Biz de Başkanımız Mehmet
Özhaseki'nin talimatları doğrultusunda KASKİ Genel Müdürümüz Ender Batukan ile birlikte
Bingöl'e geldik. Burada gerçekleştirdiğimiz sunumla Kayseri'de 20 yıldır yaptığımız ve
Kayseri'yi belediyecilikte farklı bir noktaya taşıyan projelerle ilgili bilgi paylaşımında
bulunduk. Bingöl'e ilk kez geliyorum. Bingöl'ü beklentilerimin üzerinde ve gelişmeye müsait
olarak gördüm. İnşaallah gelecekte iyi planlama ve projelerle Bingöl'ün farklı bir noktaya
taşındığını görmüş oluruz" diye konuştu.
GAZİANTEP'TE DE ULAŞIM SUNUMU
Öte yandan Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Tekinsoy, geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde
de Gaziantep'e gitmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in isteği üzerine ulaşım
ve toplu taşıma konusunda yaptığı sunumla deneyim paylaşımında bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7384.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Başbakan'dan Özhaseki'ye Tebrik Plaketi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart Yerel Seçimleri'nde gösterdiği
başarıdan dolayı AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
ödüllendirildi.30 Mart Yerel Seçimleri'nde hem ülke genelinde hem...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart Yerel Seçimleri'nde gösterdiği
başarıdan dolayı AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
ödüllendirildi.
30 Mart Yerel Seçimleri'nde hem ülke genelinde hem de AK Partili belediyeler arasında en
yüksek oyu alan belediye başkanlarından birisi olan Başkan Özhaseki, Ankara'da düzenlenen
toplantıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik plaketi ile ödüllendirildi.
48'i il toplam 824 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen toplantıda ödülünü Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Başkan Özhaseki, 30 Mart Yerel Seçimleri'nde elde
ettiği %60 oy oranı ile Büyükşehir Belediyeleri arasında en çok oy alan belediye
başkanlarından birisi olmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7385.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

“Arabanda Yılan Var“ Notu İtfaiyeyi Alarma
Geçirdi
Kayseri'de bir kişi, otomobilinin üstünde bulunan, "Arabanda yılan var" notunu görünce
itfaiye ve polisi alarma geçirdi.Edinilen bilgiye göre Muhsin Yılmaz, dün akşam saatlerinde
özel otomobilini işlerini halletmek üzere otoparka bıraktı....

12 Haziran 2014 Perşembe 09:50

Kayseri'de bir kişi, otomobilinin üstünde bulunan, "Arabanda yılan var" notunu görünce
itfaiye ve polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Muhsin Yılmaz, dün akşam saatlerinde özel otomobilini işlerini
halletmek üzere otoparka bıraktı. Bu arada otomobilin lastiği üzerinde yılan gördüğünü iddia
eden bir vatandaş, aynanın üzerine, "Arabanda yılan var" yazılı bir not bıraktı. İşlerini
hallettikten sonra otomobilinin başına gelen Muhsin Yılmaz, gördüğü not üzerine şaşkına
döndü. Bir süre otomobilini arayan Yılmaz, yılanı kendi bulamayınca itfaiyeye haber verdi.
Kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri, yılan bulunduğu iddia edilen otomobili aramaya
başladı.
Otomobili didik didik arayan itfaiye ekipleri, yılanı bulamadı. Bu arada vatandaşlar da
otomobilde ve çevresinde yılan ararken, araç yılanın bulunması için çekici ile sanayiye
kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7386.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Yüksek Lisans Öğerncisinden Kabartma Tablo
Sergisi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans yapan öğrenci
tarafından Kabartma Tablo Sergisi açıldı.Atatürk Evi’nde açılan sergi hakkında bilgiler veren
ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Özge Ulaşır,...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans yapan öğrenci
tarafından Kabartma Tablo Sergisi açıldı.
Atatürk Evi’nde açılan sergi hakkında bilgiler veren ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi
Özge Ulaşır, “Bu benim kişisel sergim. Bu sergide genelde soyut çalışmalar var. Genelde
soyut üzerine çalışıyorum. Soyutlamalarda genellikle sanatçının kendi duygularından yola
çıkarak yaptığı işlerdir. Onun dışında zaten dokumalarım ön plandadır. Karışık teknikte
çalışmalar yapıyorum” dedi.
20 tablonun sergilendiği sergi, 3 gün açık kalacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7387.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bu kale sarsılmaz
Binlerce Kayserili önceki gün Cumhuriyet Meydanı’nı kırmızı beyaz bayraklarla doldurdu.
Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde ki 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nın bahçesinde
ki şanlı Türk bayrağımızın kimliği belirsiz bir hain tarafından indirilmesinden sonra Kayseri
bayrağına sahip çıktı.
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Saat 18.30 başlayan Bayrak yürüyüşü Ülkü Ocakları Kayseri Şubesi'nin organizasyonunda,
sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yapıldı. Meydan’da toplanan kalabalık önce Kayseri
Forum önünde yürüyüşe geçti. Bir araya gelen kalabalık gruplarını ve düşüncelerini temsil
eden sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na doğru hareket etti. Sivas Caddesi’nden
Meydan’a kadar devam eden yürüyüşe, MHP Kayseri İl Başkanı Mete Eke, Ülkü Ocakları
Kayseri Şube Başkanı Selim Gümüş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar
katıldı.
Sancak düşerse, vatan düşer !
Yürüyüşe Kayserili araçlarına bağladıkları, astıkları Türk bayrağı ile Cumhuriyet
Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Düvenönü, Kiçikapı, Yoğunburç güzergâhı sonrası
Meydan’daki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Burada yürüyüşe katılanlar, hep birlikte İstiklal
Marşı'nı okudu. Meydanda bir basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Kayseri Şube Başkanı
Selim Gümüş, ''Bağımsızlığımızın sembolü, milli şeref ve namusumuzun simgesi,
kardeşliğimizin timsali Ay Yıldızlı Bayrağımızın çekildiği gönderden indirilmesi, Türklük
değerlerine yapılan alçakça, şerefsizce bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapan kuduz köpek ve
köpekler ile onlara taviz üstüne taviz verenler bilsinler ki, Türklük değerlerini korumak ve
savunmak uğruna yardan, anadan, serden geçebilecek milyonlarca Türk oğlu Türk vardır.
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal vatanımız üzerinde hain emellere geçit yoktur. Analar
ağlamasın yutturmacasıyla başlayan çözülme ve ihanet sürecinden cesaret alan çakallar
sürüsü, 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nın bahçesindeki gönderden güpegündüz şanlı Türk
bayrağını indirip tekmeleyip çiğneme şerefsizliğinde yarışmışlardır. İnancımız odur ki, sancak
düşerse, vatan düşer. 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nda milli şuur sahibi, duyarlı, helal lokma

yemiş, kalbi vatan ve bayrak sevgisiyle çarpan bir askerin çıkıp da şerefsize gününü
gösterememiş olmasını nasıl değerlendirmek gerekir?” diye konuştu. Sonrasında bayrağın
Türk milletinin tarihinde ne anlama geldiği, değeri ve sembolik anlamından bahseden Ülkü
Ocakları Kayseri Şube Başkanı Selim Gümüş, devam eden açıklamasında, ''Bayrak
indirilirken seyreden, sessizliğe bürünen korkakların, namertlerin iş başından uzaklaştırılması
milli bir görev olmuştur'' diyen Gümüş, ''Bağımsız, milli ve üniter bir devlet olan Türkiye
Cumhuriyeti'nin bayrağına uzanan hain elleri kırar, ona kem gözle bakanların gözlerini
oyarız. Büyük Türk milleti, kutsal vatanımızın bir bölümünü, terör örgütüne teslim edenleri
asla affetmeyecektir. Vatanım; 'ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun' diyebilenler var
oldukça Türk Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar
yaşayacaktır. Taş kırılır, tunç erir, fakat Türklük ebedidir. Ne Mutlu Türküm Diyene''
ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ve yapılan yürüyüşün ardından, meydanda toplanan
binlerce kişi, gruplar halinde sloganlar atarak dağıldı.
Haber- Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7388.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Diyarbakır'dan uçaklar havalandı
Al Jazeera Türk'ün ulaştığı askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, keşif uçuşları Çarşamba
günü başladı. Diyarbakır 2’nci Hava Kuvveti Komutanlığından kalkan keşif uçakları Musul
ve çevresinde keşif uçuşu yaptı.
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DA BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Keşif uçaklarıyla birlikte Batman’daki hava üssünde konuşlandırılan insansız hava araçları da
bölgeye gönderildi. Bölgeden alınan anlık görüntüler Türiye'deki merkeze aktarıldı ve elde
edilen bilgiler Bağdat ile de paylaşıldı. Kaynaklar, keşif uçuşlarının Irak hükümetiyle
koordineli olarak planlandığını ve yapıldığını söylüyor. Keşif uçuşlarının bugün de sürmesi
bekleniyor.
YER TESPİTİ VE OPERASYON PLANLAMASI YAPILIYOR
Yetkililer keşif uçuşlarının olası bir operasyona hazırlanmak için karargah kurma amacıyla
yer tespiti ve operasyon planlaması için yapıldığını aktardı. Diyarbakır’daki 2’nci Hava
Kuvvet Komutanlığı Türkiye’nin en büyük hava üslerinden biri. Daha çok PKK’ya karşı
yürütülen operasyonlarda kullanılan üs son zamanlarda Suriye sınırındaki keşif uçuşlarında da
kullanılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7389.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

“Ben Bulsam Elini Öperim“
HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Tarafsız Bölge programına konuk oldu.
Programda Dicle'de indirilen bayrağımız ile illgili konuşmasında haddini aşan ifadeler
kullandı.
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"O komutanın elini öperim"
Önder; Diyarbakır'daki bayrak indirme olayında ateş açılmasına izin vermeyen komutanın
ezilmek istendiğini ifade ederek, "Ben bulsam elini öperim" dedi. Bayrağa yüklenen standart
anlamı yüklemiyorum ama derin saygı duyuyorum diyen Önder, şöyle konuştu;
Komutanı savundu
"Şimdi herkes o komutanı yemeye çalışıyor vallahi bulsam elini öperim. Niye herkes indirme
derdinde. Niye indirmedi. Bayrak konusunda hassasiyetimizi belirttik, sanırım şimdi devam
edebiliriz. Varsayalım ki sızma da yok herhangi bir servisin de işi değil. Bir çocuk, daha düne
kadar çocuklar için kıyameti koparıyordunuz. Şimdi indirmekten bahsediyorsunuz. O da
çocuk, bu da çocuk. Eğer o komutan ona engel olmuşsa eli öpülecek komutan"
Haddini aşan bu ifadeler ardından büyük tepki toplayan Milletvekili Önder'e gazetemiz olarak
"Haddini Bil Önder! " diyoruz
Haber: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7390.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Musul Valisi'ne teslim edildirler
Musul'da geçici bir yönetim kurduğunu ilan eden IŞİD, Başkonsolosumuz Öztürk Yılmaz
dahil tüm rehineleri Musul Valisi'ne teslim etti.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7391.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Fotoğraf galerisi
Fotoğraf: Mahmut Hop

12 Haziran 2014 Perşembe 14:24

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7392.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksek Okularında
mezuniyet heyecanı
Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları mezuniyet töreni düzenledi.Kayseri Erciyes
Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzzet Bayraktar Sosyal
Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Adalet Meslek Yüksek Okulu son sınıf...
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Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları mezuniyet töreni düzenledi.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzzet
Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Adalet Meslek Yüksek Okulu son sınıf
öğrencileri mezun oldu. Düzenlenen Mezuniyet töreninde çok mutlu oldukları gözlerinden
okundu. Okul birincisi olan öğrencilere Rektör Yardımcısı Murat Doğan tarafından hediyeleri
tekdim edildi. Tören Öğrencilerin keplerini havaya fırlatmalarıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7393.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Ticaret Odası'ndan Sigorta Acentelerine Uyarı
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Sigorta
Acenteleri Yönetmeliği ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin Genelge
ile ilgili açıklamalarda bulundu.Hiçyılmaz, 22 Nisan 2014 tarihli Resmi...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Sigorta
Acenteleri Yönetmeliği ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin Genelge
ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Hiçyılmaz, 22 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta
Acenteleri Yönetmeliği ile Hazine Müsteşarlığı tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde
yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin Genelge çerçevesinde
eski yönetmeliğin tamamen yürürlükten kaldırıldığını belirtti.
Hiçyılmaz; “Buna göre sigorta acentelerinin fiziki mekan şartlarında, müdürlük hisse
oranlarında, eğitim düzeyi ve mesleki deneyim sürelerinde, Teknik Personel ve Yardımcı
Teknik Personellerin eğitim düzeyi ve mesleki deneyim sürelerinde, Sigortacılık Eğitim
Merkezi şartı gibi kritik konularda değişiklikler yapılmıştır. Mevcut levhaya kayıtlı
acentelerin bu bilgilerini 22 Ekim 2014 tarihine kadar güncellemeleri menfaatleri gereğidir”
dedi.
Acentelerin; müdürlük ve teknik personel şartlarını 22 Ekim 2014 tarihine kadar
güncellemeleri ve mevzuata uygun hale getirmeleri gerektiğini ifade eden Hiçyılmaz,
“Üyelerimizin levha durum bilgilerini öğrenmek ve mevzuat açısından gerekli değişiklikleri
yaptırmak için Odamız bünyesinde bulunan Sigortacılık Birimine başvurmaları
gerekmektedir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7394.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Arı Yetişriciliği Kursiyerleri, Sertifikalarını
Aldılar
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl
binlerce kişiyi meslek edindirme kurslarında meslek ve sanat sahibi yaptıklarını ve kalifiyeli
eleman yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.Yıldırım...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her yıl
binlerce kişiyi meslek edindirme kurslarında meslek ve sanat sahibi yaptıklarını ve kalifiyeli
eleman yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yer alan Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezinde toplam 80
saatte verilen Arı Yetiştiriciliği Kursu'na 210 kişinin katıldığını ve bundan böyle daha
bilimsel arı yetiştirileceğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Meslek ve sanat
Edindirme Kurslarımız ile her yıl yaklaşık 6000 kişiye meslek veya Anadolu sanatını
öğretiyoruz. Hem üretime kalifiyeli eleman kazandırırken aynı zamanda Anadolu kültürünü
gelecek kuşaklara aktarıyoruz. 210 kursiyerin iştirak ettiği ve 80 ders saati süren kurs sonunda
başarı olanlara sertifikaları verildi. Her yaş gurubundan kursiyerin yer aldığı Aracılık kursları
ile bundan böyle daha bilimsel ve daha fazla bal üretilecektir. Sertifikalarımız Milli Eğitim
Bakanlığı onaylıdır. Kurslarımız iki ziraat mühendisi kontrolünde önce teorik sonra saha
uygulamalı olarak verilmiştir” dedi.
Arı Yetiştiriciliği kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerler hobi olarak başladıklarını ancak
bundan böyle daha bilinçli ve bilgili olarak arı yetiştiriciliği ile doğal bal üreterek önce aile
fertlerine tattıracaklarını ileride belki de bunun ticaretini yapabileceklerini söylediler.
Farkı alanlarda ve farklı mesleklerde meslek edindirme kursları açarak kurslara çeşitlilik ve
zenginlik verdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, doğal üretime yoğun ligi
gösterildiğini talep olursa doğal meyve sebze üretimi için kurs açabileceklerini sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7395.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

MTTB Kayseri Şubesi TBMMyi ziyaret etti
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri M. Alper
Soyaçıkgöz, Ertuğrul Coşkun, M. Nazım Tarınç ve Erciyes Üniversitesinden bir grup öğrenci
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.Ziyarette,...
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Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri M. Alper
Soyaçıkgöz, Ertuğrul Coşkun, M. Nazım Tarınç ve Erciyes Üniversitesinden bir grup öğrenci
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.
Ziyarette, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve İsmail Tamer ile öğle yemeğinde
buluşup çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde
MTTB Kayseri Şubesi'nin düzenlediği liseler arası Fetih Ruhu, Fatih ve Gençlik konulu
kompozisyon yarışmasına desteklerinden dolayı Milletvekili Yaşar Karayel'e Kayseri Şube
Başkan Yardımcısı M. Alper Soyaçıkgöz bir plaket takdim etti.
TBMM ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Binali
Yıldırım'la kısa bir sohbet sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7396.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Büyükkılıç'ın, Berat Kandili Kutlama Mesajı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, birçok güzelliğe, iyiliğe, affa ve kardeşliğe
vesile olması için bir fırsat olduğunu söyledi.Berat Kandili’nin, dargınlıkların giderilmesine,
küskünlüklerin son verilmesine ve birlikte...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, birçok güzelliğe, iyiliğe, affa ve kardeşliğe
vesile olması için bir fırsat olduğunu söyledi.
Berat Kandili’nin, dargınlıkların giderilmesine, küskünlüklerin son verilmesine ve birlikte
yaşamdan doğan kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye ve barışa vesile olması için insanların çapa
göstermesi gerektiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 12 Haziran 2014 Perşembe’yi

Cuma’ya bağlayan gecenin "Berat Kandili’ olduğunu bu gecenin iyi değerlendirilmesi
gerektiğini kaydetti.
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi olduğunu hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, ''Bu gece bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe
ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce
Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat
kapısıdır“ dedi.
Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını
aldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Hz. Muhammed'in bu gecede Cenab-ı
Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul
edeceğini müjdelediğini vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7397.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

En 'baba' Kutlama Forum Kayseri'de
Forum Kayseri’de bu hafta sonu, kendi filminizi çekebileceğiniz Flipbook etkinliğinden,
penaltı yarışmalarına kadar pek çok etkinlik, babalar ve çocuklarını bekliyor.Kayseri ve çevre
illerde yaşayanların buluşma noktası olan Forum Kayseri,...
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Forum Kayseri’de bu hafta sonu, kendi filminizi çekebileceğiniz Flipbook etkinliğinden,
penaltı yarışmalarına kadar pek çok etkinlik, babalar ve çocuklarını bekliyor.
Kayseri ve çevre illerde yaşayanların buluşma noktası olan Forum Kayseri, 14 Haziran
Babalar Günü’nü düzenleyeceği birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor. Babalar ve çocukları
kendileri için özel hazırlanan etkinliklerde hem birlikte vakit geçirecek hem de çok eğlenecek.
Forum Kayseri Flipbook etkinliği, babalar ve çocuklarına keyifli anlar yaşatacak. Arka arkaya
sıralanmış kağıtlardan yapılan bir çeşit animasyon olan Flipbook’la 10 saniyelik bir çekimle
kendi özel filmlerini oluşturma şansı yakalayacak olan babalar ve çocukları, etkinlik sonunda
60 sayfalık bu filme ücretsiz olarak sahip olabilecek.
Etkinlikler kapsamında Forum Kayseri’ye gelen çocuklar, babalarıyla birlikte bahçıvanlık
yapmak için kolları sıvayacak. Minikler, bitkilerin dikim süreçleriyle ilgili pek çok bilgi
öğrenirken doğa sevgisiyle de tanışacaklar.
Etkinlikler heyecan dolu çekişmelere sahne olacak penaltı yarışmasıyla devam edecek. Forum
Kayseri’de kurulacak özel alanda penaltı yarışmasına katılacak ziyaretçiler, 5 penaltı hakkına
sahip olacak. Penaltı atışlarından birini gole çeviren şanslı ziyaretçiler çeşitli hediyeler
kazanma şansı yakalayacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7398.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri Valiliği’nden Lys Genelgesi
Kayseri Valiliği, hafta sonu başlayacak ve 21-22 Haziran tarihlerinde tamamlanacak Lisans
Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonuna ilişkin, öğrencilerin rahat ve huzurlu bir ortamda
sınava girebilmeleri amacıyla gürültüye neden olacak konular başta...
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Kayseri Valiliği, hafta sonu başlayacak ve 21-22 Haziran tarihlerinde tamamlanacak Lisans
Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonuna ilişkin, öğrencilerin rahat ve huzurlu bir ortamda
sınava girebilmeleri amacıyla gürültüye neden olacak konular başta olmak üzere ulaşım,
güvenlik, konaklama ve nüfus cüzdanı gibi konularda bazı tedbirlerin alınması amacıyla
genelge yayınladı.
Vali Orhan Düzgün, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan gençlerin uzun ve yorucu
çalışmalarının değerlendirileceği LYS’nin kent merkezi ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas
ilçelerinde 14-15 Haziran 2014 ve 21-22 Haziran 2014 günlerinde yapılacağını belirterek,
sınava gireceklere başarılar diledi.
Eğitim hayatının dönümü niteliği taşıyan sınava ilişkin gençlerin heyecanını paylaştıklarını ve
onların sınavlarını her türlü olumsuzluktan uzak rahat ve huzurlu ortamda tamamlayabilmeleri
amacıyla bazı tedbirler aldıklarını belirten Vali Düzgün, bu tedbirler arasında gürültü
hassasiyeti başta olmak üzere ulaşım, güvenlik ve konaklama konuları ile nüfus
müdürlüklerinin açık tutulmasına ilişkin kararlar aldıklarını ifade etti.
Vali Düzgün, ilgili kurumlara gönderdiği ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden üstün
hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirilmesini istediği genelgede alınacak
tedbirleri şöyle sıraladı:
İlimizde yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) sakin, güvenli bir ortamda
geçmesi ve gençlerimizin hedefledikleri sonuçları almalarına esas olmak üzere;
1- Sınavın yapılacağı tarihden bir önceki gün batımından itibaren sınavın sonuçlanmasına
kadar olan süre içerisinde;
a) Her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarıya yayın yapılması, düğün, asker uğurlama
vs. konvoyları oluşturulması,
b) Otoların siren ve klakson çalmaları,
c) Okul çevrelerine pazar yeri kurulması, bina hafriyat ve yıkımları ile seyyar satıcı
gürültüleri ve benzeri adayların motivasyonunu bozacak her türlü gürültünün yapılması,
Kayseri İli mülki sınırları içerisinde yasaklanmıştır.
2- Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sınav merkezlerine gidecek güzergâhlarda, toplu
taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla yeterli sayıda resmi ve özel
halk otobüsleri görevlendirilmesi önceden planlanacaktır.
3- Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı tarihlerde, sınavın yapılacağı tüm okullar ile
çevrelerinde sınav evraklarının sevk ve güzergahlarında, muhafaza edileceği binalarda gerekli
emniyet, koruma, trafik düzeni ve güvenliği tedbirleri önceden planlanacak aksatılmadan
uygulanacaktır.

4-Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından yurt, konaklama ve sağlık tedbirleri önceden planlanacaktır.
5- Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) katılacak olan öğrencilerden sınav heyecan ve telaşı
içerisinde kimlik cüzdanını kaybedenler ile unutan öğrencilerin mağdur olmamaları için 14-15
Haziran 2014 ve 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde 08.00-11.00 arası Kocasinan, Melikgazi, ile
Talas İlçe Nüfus Müdürlükleri hizmet vermek üzere açık tutulacaktır.
Her kademedeki personelin ve vatandaşlarımızın, sevgili öğrencilerimize sakin bir sınav
ortamı yaratılması bakımından duyarlı davranmalarını ve gerekli tedbirlerin önceden
alınmasını önemle rica ederim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7399.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayserigaz voleybol turnuvasında dostluk
kazandı
12 Mayıs’ta başlayan 7. Kayserigaz Voleybol Turnuvası kıran kırana süren bir final maçıyla
sonlandı.Abonelerine olduğu kadar, çalışanlarına da aynı hassasiyeti gösteren Kayserigaz,
çalışanları için düzenlediği voleybol turnuvasını...
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12 Mayıs’ta başlayan 7. Kayserigaz Voleybol Turnuvası kıran kırana süren bir final maçıyla
sonlandı.
Abonelerine olduğu kadar, çalışanlarına da aynı hassasiyeti gösteren Kayserigaz, çalışanları
için düzenlediği voleybol turnuvasını bu yıl da coşkuyla tamamladı.
Çalışanlarına yoğun iş temposunu bir nebze olsun unutturmak, onların sosyal yaşantılarına
canlılık katmak ve vücut kondisyonlarını zinde tutmak amaçlarıyla geleneksel hale
dönüştürülen ve her yıl düzenlenen Kayserigaz Voleybol Turnuvası, bu yıl da renkli anlar
eşliğinde tamamlandı. 13 takımın dostluk içerisinde yarıştığı turnuvada, final maçlarına kadar
başarılı performanslarını koruyan İşletme Bakım bölümü Arıza takımı ve Mali İşler-2
Tahakkuk takımlarından birinciliği hak eden Mali İşler takım üyeleri sevinçle kupalarını
havaya kaldırdı.
İlk üçe giren takıma madalya ve kupalarını takdim eden Kayserigaz Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora, aslında 1. olan takımın dostluk olduğunu belirterek, her yıl sürdürdükleri voleybol
turnuvasının çalışanlar arasında etkileşimi artırarak, aralarındaki dostluk duygularını
pekiştirdiğini belirtti. Diğer yandan, sürekli olarak Kayserigaz’ın bir aile olduğunu
vurguladığını söyleyen Bora, aile üyelerine bu ve buna benzer pek çok imkânı sunabildikleri
için büyük mutluluk duyduğunu, çalışanlarının her birinin kendileri için büyük önem
taşıdıklarını bir kez daha dile getirdi.
Turnuva birincisi olan Mali İşler takımı da duygu ve düşüncelerini ifade ederek, turnuvada 1.
olmanın mutluluğunu yaşadıklarının yanı sıra, böylesine neşe ve eğlence dolu bir turnuvada

oynamış olmanın daha keyif verici olduğunu söyledi. Çalışan ve işveren ilişkisinden daha
çok, samimi ve aynı zamanda özel bir ilişkinin hüküm sürdüğü Kayserigaz’da çalışmanın
ayrıcalığını yaşadıklarını belirten oyuncular, final sonunda hep birlikte hatıra pozu vererek
sevinçlerini belgelediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7400.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Meraklı vatandaş basın mensuplarının görüntü
almasını engelledi
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, meraklı bir vatandaş basın mensuplarının görüntü
almasını engelledi.Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde 38 ZS 606
plakalı bir otomobilin, karşıdan karşıya geçmeye çalışan...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, meraklı bir vatandaş basın mensuplarının görüntü
almasını engelledi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde 38 ZS 606 plakalı bir otomobilin,
karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine
olay yerine gelen ambulans, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlardan biri, görüntü almaya çalışan basın mensuplarını
engellemeye çalıştı. Kaza yapan bayan sürücünün görüntü çekilmesini istemediğini söyleyen
meraklı vatandaş, görüntü çeken muhabirin kamerasına müdahalede bulundu ve kısa süreli
tartışma yaşandı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7401.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

İnsan Hakları
düzenlendi

seminerleri

plaket

töreni

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MAZLUM-DER tarafından düzenlenen ‘İnsan Hakları’
seminerleri kapsamında, plaket töreni düzenlendi.Hunat Hatun Kültür Merkezi’nde
düzenlenen plaket törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Baro...
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MAZLUM-DER tarafından düzenlenen ‘İnsan Hakları’
seminerleri kapsamında, plaket töreni düzenlendi.
Hunat Hatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen plaket törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, Baro Başkanı Fevzi Konaç, MAZLUM-DER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş,
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan MAZLUM-DER Kayseri
Şube Başkanı Ahmet Taş, “Bizim MAZLUM-DER bünyesinde yaptığımız İnsan Hakları
Seminerlerini okullarımıza da taşıyalım, onları da haberdar edelim, birbirimizi tanıyalım,
geleceğin mimarı olacak gençlerimiz insan hakları nasıl yapılır? İnsanların hakları nelerdir?
Gelecekte ulaşacakları noktalarda acemilik kalmadan rahat anlasınlar, insanımıza ve ülkemize
daha güzel hizmetler sunabilsin diye milli eğitim müdürümüzün gerçekten yakın ilgisi ile 16
okulumuzda program düzenledik. Gerçekten bizim açımızdan uzun bir maratondu. 2 aylık bir
süreydi ama bu maraton bizi yıldırmadı” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz da, “İnsan hakları bizim kültür ve medeniyetimizde olan
temel taşlarından birisidir. Peygamber Efendimizin o gün ki koşullarda, çocuklara, kadınlara
hatta hayvanlara dahi neler söylediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla insan haklarından
bahsetmek herhalde kendimiz ile bahsetmek ile eş anlamlıdır. Bunları biz ne derece
özümsersek, ne derece vakıf olursak geçmişimize vakıf olup oradan da geleceğimize bir köprü
atmak konumunda olmamız lazım” diye konuştu.
Konuşmaların ardından seminerde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7402.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Mantarlı pilav zehirledi
Kayseri’de, yediği mantarlı pilavdan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye
göre Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman mahallesinde İ.Ş.’nin evinde pişirdiği mantarlı
pilavdan yediği öğrenildi. Zehirlenen İ.Ş.’nin...
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Kayseri’de, yediği mantarlı pilavdan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesine bağlı Büyüktoraman mahallesinde İ.Ş.’nin evinde
pişirdiği mantarlı pilavdan yediği öğrenildi. Zehirlenen İ.Ş.’nin ilk olarak Felahiye Devlet
Hastanesi’ne ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Tomarza ilçesi Karapınar Mahallesi’nde ise K.E.’nin araziden topladığı mantarları pişirerek
yediği ve zehirlendiği öğrenildi.
K.E.’nin Tomarza Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale sonrasında Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7403.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

MNO Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener:
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, Diyarbakır’da kışla içerisinde
bulunan Türk bayrağının indirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Türk Milletinin sabrını
zorlayan teröristlere en sert cevap verilmelidir"...
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Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, Diyarbakır’da kışla içerisinde
bulunan Türk bayrağının indirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Türk Milletinin sabrını
zorlayan teröristlere en sert cevap verilmelidir" dedi.
Fener, "Türk Milletinin kardeşliğini bozmayı, yıllardır şeref ve şanla savunduğumuz vatan
topraklarını bölmeyi hedeflemiş olan hain terör örgütü dur durak bilmeden kalleşçe
eylemlerine devam etmektedir. Diyarbakır’da 2.Hava Kuvvet Komutanlığı garnizon sahası
içerisine girerek, vatanımızın bağımsızlığının, milletimizin birliğinin sembolü olan ve rengini

şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağının hainler tarafından indirilmesini şiddetle
kınıyoruz" diye konuştu.
"Son yıllarda komşu ülkelerde yaşananlardan cesaret alan hainlere Türkiye’nin ve Türk
Milletinin hiçbir devlet ve millete benzemediğini göstermenin zamanı gelmiş hatta geçmiştir.
Türk milletinin sabrını zorlayan teröristlere en sert cevap verilmelidir. Türk Devletinin güç ve
kuvveti siyasi kararlılıkla ispatlanmalıdır" diyen Fener, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Terör sorunu siyasi hesapların üstünde tutulması gereken, partiler üstü çözüm gerektiren ve
oy kaygısı gözetilmeden çözülmesi gereken bir sorundur. Bu faktörler göz önünde
bulundurularak Devlet yetkilileri bir araya gelerek en güçlü çözümü bir an evvel ortaya
koymalıdırlar.
Milli birlik ve beraberliğimize daha fazla zarar vermeden sözde müzakereci tutumlardan
vazgeçilmeli, her türlü ayrımcılığı hedefleyen politikalardan uzak durularak birleştirici ve
bütünleştirici hedefler ortaya konulmalıdır"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7404.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

638. Mimar Sinan’ı anma ve Evliyalar Günü’ne
davet
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 638. Mimar Sinan’ı Anma ve Evliyalar
Günü münasebeti ile düzenlenen törene bütün Kayserilileri davet ederek, vatandaşların hem
piknik yapabileceklerini hem de kültürel bir şenliğe iştirak...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 638. Mimar Sinan’ı Anma ve Evliyalar
Günü münasebeti ile düzenlenen törene bütün Kayserilileri davet ederek, vatandaşların hem
piknik yapabileceklerini hem de kültürel bir şenliğe iştirak edeceklerini söyledi.
Melikgazi Belediye organizasyonluğunda bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Evliyalar Günü
için bölge muhtarları ile koordineli bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Dr.Memduh
Büyükkılıç “Öncelikle davetliler ve bölge halkı ile birlikte evliyalar mezarlığı ziyaret edilerek
dua edilecek. Bu ziyaret sonrası tören alanında hazırlanan 50 kazan etli pilav ve ayran
etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edilecek. Bu etkinlik ile hem geçmişimize sahip çıkarak
gelecek kuşaklara kültürümüzü aktarmış oluyor, hem de bölge halkını bir araya getirerek
kaynaşmasına, danışmasına ve dostlukların pekişmesine vesile oluyoruz“ dedi.
Tören alanının oturma bankları, kamelyalar, seyyar tuvaletler yerleştirilerek daha işlevsel hale
getirildiğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan’ı Anma ve Evliyalar Günü
ile bölge insanının bir araya geldiğini, beraberce bir gün geçirerek toplum dayanışması,
paylaşması ve birliğine en iyi örneğin burada sergileneceğini kaydetti.
15 Haziran 2014 Pazar günü saat 12.00 ‘ da başlayacak tören de 50 kazan etli pilav
pişirileceğini ve ayran ile törene katılanlara ikram edileceği ifade eden Başkan Dr.Memduh

Büyükkılıç, 638. Mimar Sinan’ı Anma ve Evliyalar Günü törenine bütün Kayserililerin
davetli olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7405.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri Türk Ocağı Basın Bildirisi
YÜCE TÜRK MİLLETİ Diyarbakır'da, 07 Haziran 2014 tarihinde, 2. Hava Kuvvet
komutanlığı garnizonunda nizamiye dış kapısından içeri atlayıp giren terör örgütü yandaşı
şahıs, bayrak direğine tırmanmış ve bayrağımızı gönderden indirmiştir.
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Türk bayrağı; millî birlik ve beraberliği temsil eden kutsal bir simgedir. Türkiye'nin ve Türk
milletinin egemenlik ve bağımsızlığının sembolüdür Bayrağa saldırı millete, devlete ve
bağımsızlığa saldırıdır.
Hükümet, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve diğer yetkililerin
açıklamaları tatmin edici olmadığı gibi olayı basitleştirme ve önemsizleştirme çabası
sezilmektedir. Aynı şekilde besleme basın ve hükümetin bakanları ise, koro halinde olayı
basitleştirme ve önemsizleştirme gayreti içerisinde olmuşlardır. Yetkili makam ve kişilerin
bayrağa yapılan saldırı sonrasında aczlerini ortaya koyan beyanları milletimizi derinden
yaralamıştır. Bayrak bağımsızlığın, namus ve şerefin sembolüdür.
Uzun zamandan beri çözüm süreci çerçevesinde yapılan uygulamalar bölücüleri şımartmakta,
devletin ve milletin bütünlüğünü ciddi bir tahribata uğratmaktadır. Güvenlik güçlerinin
bulunduğu mahallere bile pervasızca saldırabilen PKK militanlarının ortamı istismar
etmelerine göz yumulmaktadır.Ülkenin bir kısmında devlet otoritesinin yok olduğu, devleti
temsil edenlerin de siyasi çıkarları sebebiyle terör örgütünün faaliyetlerine göz yumduğu;
barış süreci adı altında yürüttükleri süreç ülkeyi kaosa götürmektedir.
Şehirlerde ayaklanma provaları, şehirlerarası yolların haftalarca ulaşıma kapatılması, kışlaya
saldırı, taciz ateşleri ve büyük şehirleri de içine alacak şekilde ülkeyi karıştırmaya yönelik bir
takım terör örgütü faaliyetleri ve bunlara göz yumulması Türkiye'yi uçuruma doğru
götürmektedir. En sonunda askeri bir karargâha girilerek gönderden Türk Bayrağının
indirilmesi durumun ve tavizlerin vahametini göstermiştir. Terör örgütü devleti ve hükümeti
tehdit ederken hükümet anlaşılmaz şekilde susmaktadır. Hatta bayrağı gönderden indirilen,
kışlasına saldırılan ve yakılan asker, verilen emir gereği olayları seyretmek ve kınamakla
yetinmiştir.
Çözüm adı altında bölgeyi PKK'nın insafına teslim eden yetkilileri tekrar ikaz ediyor,
vatandaşlarımızdan sorumlulardan desteklerini çekmelerini bekliyoruz.
Türk milletinin aziz bayrağına yapılan saldırıya göz yumanların bir an önce cezalandırılmasını
bekliyoruz.

Önemli olan bayrağı seçim malzemesi yapmak değil, terör örgütüne ve saldırılara karşı
korumak, saldırı olması halinde de gereğini yapmaktır.
Çözüm süreci adlı ihanetin sonucunda Türk Bayrağı gönderden indirilmiştir. Bundan beteri;
vatanın bölünmesi, devletin yıkılmasıdır. Toplumun tüm kesimlerinin olay karşısında gereken
tepkiyi ve birliği göstermesi gerekirken bu hususta da bazı kesimlerin duyarsızlaştığı
görülmektedir. Milli olduğuna inandığımız tüm kurum ve kuruluşlardan güçlü bir ses
bekliyoruz.
Bu husustaki resmi açıklamalar ve vurdumduymazlıklar acziyet ve görev yapmamanın
ifadesidir.Parça bütünün habercisidir. Bugün susanlar; görevini yapmayanlar Allah korusun
özerklik ilan edilse, vatan bölünse, işgal edilse kuvvetle muhtemel yine susacak olanlar,
bugün Türk Bayrağına saldırıyı basitleştirmiş olanlardır. Vazifesini yapmayan ya da
yapamayan asker veya sivil kim varsa gereği yapılmalıdır, görevden alınmalıdır,
yargılanmalıdır.
İstiklalimizin sembolü; ay yıldızlı al bayrağımıza sahip çıkamayanlar, ettikleri yemine
dolayısıyla da görevlerine ihanet etmiştir. Türk Bayrağının indirilmesi karşısında gereğini
yapmayan siyasi ve askeri yetkilileri şiddetle kınıyor, derhal istifaya davet ediyoruz.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
KAYSERİ TÜRK OCAĞI
KAYSERİ TÜRK OCAĞI BAŞKANIPROF. DR. MUSTAFA ÜNA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7406.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Muhtarların, Kayseri Şeker ziyaretleri sürüyor
Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri, 2014 yılında seçilen
muhtarlarla tanışma faaliyetleri kapsamında Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinden 4 bölgede
6 ilçeye bağlı 116 muhtar ile bir araya geldiler.Kayseri Şeker...
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Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri, 2014 yılında seçilen
muhtarlarla tanışma faaliyetleri kapsamında Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinden 4 bölgede
6 ilçeye bağlı 116 muhtar ile bir araya geldiler.
Kayseri Şeker Boğazlıyan entegre tesislerinde yapılan toplantıya; Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim
Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Denetim Kurulu Üyesi Menderes Baran, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu üyelerinden Atilla Yalçın,
Niğmetullah Sevim, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Kayseri Pancar
Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Ziraat teşkilatı, Denetim Kurulu Üyelerinden Yeni Fakılı
Ziraat oda Başkanı Ender Taflıoğlu, Abdullah Eroğlu ve Bölge Müdürleri de katıldılar.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Muhtarlardan gelen
öneriler ve sorularını cevaplandırdıktan Kayseri Şeker’in 2013 yılı bilânço dönemi sonu ve
Kayseri Şeker'deki yıllara göre elde edilen karı ise şöyle açıkladı:
''1994 yılı 30 Nisan’dan 2011 tarihine kadar Kayseri Şeker Fabrikasının 18 yıllık toplam karı
114 Milyon TL olmuş. 2011 yılında 35 Milyon TL zararla devralınan Kayseri Şeker
Fabrikasının 2011 bilanço dönemi sonunda 71 Milyon TL kar elde ederek zarardan kara geçişi
sağlanırken 2012 bilanço dönemi sonunda 28,5 Milyon TL kar, 2013 Bilanço yılı sonunda da
çıtayı biraz daha yükseltmeyi başarıp son 18 yılda elde edilen karın toplamından daha fazla
olan 122 Milyon TL kar elde ederek bir rekora daha imza attık. Bu başarıda Pancar
çiftçimizin, Çalışan tüm personelimizin, Yönetim ve denetim kurullarımızın hepsinin payı
yanı sıra birlikte Kamu görevi yaptığımız Muhtarlarımızın da payı vardır. Katkısı olan
herkese Şirketimiz ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.''
Muhtarlardan Sadık Karabulut tarafından Kayseri Şeker yöneticilerin kardan pay alıp
almadığının sorulması üzerine Başkan Akay; 2011 yılından beri Yönetim Kurulu üyelerinin
ortak kararla bir kuruş kar payı almadıklarını belirtmesi salonda yöneticilerin uzun süre alkış
almasına vesile oldu.
Muhtarlar toplantısında, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,
Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de kısa birer konuşma yaptılar. Sıra ile
söz alan yaklaşık 116 Muhtar da Köy ve Mahallelerindeki Pancar ekicilerinin sorunları ve
Kayseri şeker ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.
Muhtarlar arasında 1989 yılından beri muhtarlık yapan Yenikışla köyü Muhtarı Yıldırım
Beyazıt Bekdur 6 dönem üst üste muhtar seçilmesinden, iki bayan muhtarın da bayan olarak
muhtarlık hizmetleri için görev almalarından dolayı toplantıya katılanlardan büyük alkış
topladılar.
Bu arada, Boğazlıyan Şeker spor Boks takımından Kürşat Çakmak, Metin Ay, Hüseyin
Boztaş ve Emre Budak, Türkiye elemelerine katılmak üzere salondan hediyelerle uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7407.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri Şeker'den, çalışanlarına teşvik
ikramiye müjdesi
Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarına ikramiye müjdesi, Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Entegre
tesisi çalışanları arasında büyük bir coşku ile karşılandı.Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulunca çalışanlarına yönelik olarak ilk...
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Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarına ikramiye müjdesi, Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Entegre
tesisi çalışanları arasında büyük bir coşku ile karşılandı.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulunca çalışanlarına yönelik olarak ilk defa bir teşvik
ikramiyesi uygulamasının planlandığını belirten Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay; ''Çiftçilerimizin her anında yanlarında olduğumuz gibi Fabrikamızın
da durumu iyileştikçe çalışanlarımıza da moral ve motivasyon olması, iş yerlerini
sahiplenmeleri bakımından ilk defa Teşvik İkramiyesi verme kararı almış bulunmaktayız''
dedi.
Şeker-İş Sendika Başkanı İsmail Yücer de müjdeli haberin çalışanlar arasında büyük bir
sevinçle karşılandığını ve bu düşüncenin iş gücüne yansıyacağına inandıklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7408.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

'Lider çocuk tarım kampı' programı uygulandı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca planlanan “Lider Çocuk Tarım Kampı” adı altında
ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan
sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda...
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca planlanan “Lider Çocuk Tarım Kampı” adı altında
ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan
sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla
Kayseri'de bir etkinlik düzenlendi.
Kayseri'de 09 - 11 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 3 gün süren “Lider
Çocuk Tarım Kampı” programının ilk gününde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tanıtım
CD'si izletildi. İl Müdürlüğü konu uzmanları tarafından 20 öğrenciye Müdürlükçe uygulanan
çilek projesi ve kırmızı kaliforniya solucanından organik gübre üretimi konularında bilgiler
verildi. İl Müdürlüğü kampus alanı içerisinde bulunan tarım alet ve makineleri tanıtıldı. Çilek
projesi ve kaliforniya solucanından organik gübre üretimi uygulanan Cırgalan mahallesine
teknik gezi düzenlendi.
Programın 2'nci gününde öğrencilere ALO 174 gıda hattı, gıda hijyeni ve gıda satın alırken
dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verildi. İl Müdürlüğü kampus alanı içerisinde
bulunan mobil laboratuvarda öğrencilere yeraltı kuyularından, baraj ve akarsulardan alınan su
numunelerinde nitrat kirliliği tahlilinin nasıl yapıldığı gösterildi. Öğrenciler As Ekmek
Fabrikasında ekmek yapım aşamaları, öğleden sonraki programda Meyve suyu fabrikasında
ise okul sütlerinin ve meyve sularının yapım aşamaları izlediler.
Üçüncü günkü programda öğrencilere erozyon konusunda bilgiler verilirken, konu ile ilgili
CD izletildi. Daha sonra Şeker Fabrikasına ait seralar, hayvancılık tesisleri ve Sultan Sazlığı
Milli Parkı’na teknik gezi düzenlenerek program bitirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7409.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Akay’dan bilgilendirme toplantısı
Kayseri Şeker Fabrikasında Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay tarafından
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Akay, “Şirketimizin son 3 yıllık kar durumuna baktığımız...
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Kayseri Şeker Fabrikasında Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay tarafından
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Akay, “Şirketimizin son 3 yıllık kar durumuna baktığımız zaman, 2011 yılında 71
milyon 608 bin 683 TL, 2012 yılında 28 milyon 531 bin 609 TL ve 2013 yılında 122 milyon
480 bin 511 TL kar olmak üzere son 3 yılda toplam 222 milyon 620 bin 804 TL kar elde
edilmiştir” dedi.
Fabrikada düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı
Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı. Bilgilendirme toplantısında konuşan
Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, “2013 yılı bilanço dönemini
sonuçlandırdık. Bununla ilgili raporlar sonuçlandı. Kayseri Şeker Fabrikası tarihi bir başarıya
imza attı ve yaşanmayan bir karlılık elde edildi. Bizim faaliyet dönemimizdeki yaptığımız
icraatlar ortaya konulmaya çalışılacak. Ayrıca Türkiye’de yaşanan bir takım hususlar var.
Öncelikle geçen günlerde Diyarbakır Lice’de bayrağın indirilmesi çok üzüntü verici bir olay.
Onun dışında dün Musul’da Türk Başkonsolosluğuna yapılan bir saldırı var. 49 kişi rehin
alınmış durumda. Ondan dolayı da derin üzüntü duyduğumuzu paylaşmak istiyorum” diye
konuştu.
-“3,5 YILLIK GÖREV SÜRESİ İÇERİSİNDE KAYSERİ ŞEKERDE BİR TAKIM İLKLER
YAŞANDI”
Yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren Akay, “Şimdi bu bir tabi bilgilendirme toplantısı.
Görev yaptığımız 3,5 yıllık görev süre içerisinde Kayseri Şekerde bir takım ilkler yaşandı.
Coğrafi bilgi sistemi ile arazilerin kontrolü konusu uygulanmaya başlandı. Ekilen arazilerin
hem kaydı yapılıyor hem de kontrol ediliyor. Topraktan numune almak suretiyle toprak
analizine göre özel gübre üretildi. Maus uygulaması yapıyoruz. Pancarlar tarlada temizlenerek
yapılıyor. Böylece çiftçinin işi kolaylaşmış oluyor. Çiftçi meclisi oluşturduk. Çiftçilerimizle
sorunlarımızı paylaşıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize fabrikalar gezdirildi. ARGE merkezleri
kuruyoruz. Bunun için müracaatlar tamamlandı. Buda tabi işlerimizin geliştirilmesi açısından
önemli. Erciyes Üniversitesi ile iş protokolü imzalandı. Kayseri Şeker Vakfı kuruldu. Gerek
çiftçinin, gerek personelin gerekse yardıma muhtaç insanlarımız ve üniversite öğrencilerine
katkı sağlıyoruz. Şirket bünyesinde bağımsız denetim uygulaması başlatıldı. İç denetim
sistemi en etkin biçimde uygulanıyor. Aynı zamanda helal gıda sertifikası alındı. Yaz spor
okulları başlatıldı. Futbol takımı 3. Lige çıktı. Güreş takımızı güreş süper ligine çıktı”
şeklinde konuştu.

“HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ KURULDU VE BİN 500 ÇİFTÇİ İLE BİREBİR
GÖRÜŞÜLDÜ
Akay ayrıca, “Halkla İlişkiler birimi kuruldu ve bin 500 çiftçi ile birebir görüşme yapıldı.
Özellikle gübre ile ilgili yapılacak çalışmalar için bölgelerimizden düzenli olarak 3 yıldır
alınan toprak numuneleri Gübretaş firmasının laboratuvarlarında analizleri yapılarak
topraklarımız için en uygun gübreler tespit edilmiştir. Bunun neticesinde en uygun kompoze
gübre üretilmiş ve çiftçilerimize tevzi edilmiştir” dedi.
-“2013 YILINDA PANCAR BEDELİ NORMAL ÖDEME SÜRESİNDEN 40 GÜN ÖNCE
ÖDENDİ”
Pancarların maus ile temizlendiğini belirten Akay, “Maus yöntemi ile 2012 yılında 251 bin
ton pancar taşınmıştır. 2013 yılında 427 bin 716 ton pancar fabrikalara temizlenerek
taşınmıştır. 2013 yılında temiz pancar primi 2 milyon 910 bin TL olarak ödenmiş oldu. Bu
toplamda 4 milyon 900 bin TL’ye tekabül etmiştir. Çiftçilerimize verilen nakdi ve ayni
avanslar ve nakliye tutarları tabloda yer almaktadır. 2013 yılında pancar bedeli normal ödeme
süresinden 40 gün önce 20 Mart 2014 tarihinde ödendi. C pancarı bedeli 95 TL’den peşin
ödendi ve ilave ödeme ile 110 TL oldu. Şirketin A kotası net 18 bin 700 ton artırıldı. Son 3 yıl
içerisinde kendini baştan aşağıya yenileyen Kayseri Şeker Fabrikası her geçen gün yeni bir
gelişmelere tanıklık ediyor” ifadelerini kullandı.
-“ENERJİYİ KARŞILAMAK İÇİN 500 KW GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAPILACAK”
‘Kayseri Şeker Fabrikası güneş enerji santrali yapıyor’ diyen Akay, “Artık ihtiyaç
duyulmayan bölgelere de kaldırılmaya başlanan kantar arazileri çok önemli bir faaliyete ev
sahipliği yapacak. Şeker Fabrikası kapatılan kantar arazileri üzerine tarımda ve özellikle
sulamada ihtiyaç olan enerjiyi karşılamak için 500 KW güneş enerji santrali yapacak. Çiftçi
ortaklığı ile kurulması planlanan enerji şirketi ile de kapatılan kantar arazileri üzerlerine
kurulacak ve elde edilen gelir çiftçiye ek gelir olarak aktarılacaktır” şeklinde konuştu.
“KAYSERİ ŞEKERİN VERGİ İCMALLERİ RAKAMI 96.655.373,60 TL OLARAK
GERÇEKLEŞTİ”
Akay sözlerine, “Yıllara göre müşteri portföyüne baktığımız zaman ortalama satış fiyatları
2010 yılında şeker tonu 503 dolardan satılmışken 2014 yılında 594,63 dolardan
gerçekleştirmişiz. Melas satışlarının fiyatlarını da tabloda görüyorsunuz. Yıllara göre satın
alma faaliyetlerimizde pancar bedeli hariç toplam satın alma tutarı 2009-2010 yılında 188
milyon 794 bin 391 TL, 2013 -2014 yılında ise 137 milyon 370 bin 341 TL olarak
gerçekleşmiş. Kayseri Şekerin vergi icmalleri ile ilgili olan rakamı ise 96.655.373,60 olarak
gerçekleşti” şeklinde sürdürdü.
-“KISA VE UZUN VADELİ KREDİLERİMİZİN FAİZ ÖDEMELERİNDE 20,5 MİLYON
TL İNDİRİM SAĞLANMIŞTIR”
Akay ayrıca, “2010 yılı Kasım ve Aralık aylarında Kayseri Şeker Fabrikası yöneticilerine adli
organlarca yapılan tutuklamalar sonrasında bilindiği üzere Ocak 2011 ayı sonunda şirketimiz
yönetimine atanan kayyum heyeti görev başlar başlamaz şirket sorunlarını bir bir masaya
yatırmıştır. Bu sorunlar içerisinde en acili geçmiş dönemde çeşitli bankalardan kullanılıp
ödenmeyen kısa vadeli krediler ile Nisan 2011’de çiftçilere pancar bedeli ödenmesi vardı.
Pancar bedelinin ödenmemesi durumunda pancar üretiminin ciddi sıkıntı oluşturacağı bunun
ise Kayseri Şeker Fabrikasının kapanması sonucunu doğuracağı endişesi ile acilen kredi
alınması gerektiği tespit edilerek çalışmalara başlanılmış, bankalarla yapılan bir dizi
görüşmeler sonucu kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme çerçevesinde 250 milyon TL
6 yıl vadeli kredi ve 200 milyon TL kısa vadeli olmak üzere toplam 450 milyon TL kredi
çekilmiştir. Bu çekilen kredi ile geçmiş dönemden devreden muhtelif bankalardan alınan kısa
vadeli kredi borçları 300 milyon TL olarak ödenmiş olup geriye kalan tutar ile çiftçilerimizin
alacakları olan pancar bedelleri zamanında ödenmiştir. Ayrıca kayyum heyeti göreve
başladıktan sonra bir diğer sorun olan önceki dönemde ödenmeyen vergi, sigorta, emlak

vergisi borçları 38 milyon 132 bin TL çıkan 6111 sayılı kanunla yine Nisan 2011 döneminde
36 ay taksitle yapılandırmaya gidilmiş, bugüne kadar anapara ve gecikme faizleri ile birlikte
tamamı ödenmiştir. Aynı zamanda kısa vadeli kredilerimize uygulanan faiz oranı bankalar
arası borç verme faizi +4 iken +2,5’e indirilerek piyasa faizlerinin de altına gelinmiştir.
Böylelikle faiz indirimi görüşmelerinden kısa ve uzun vadeli kredilerimizin faiz ödemelerinde
toplamda 20,5 milyon TL indirim sağlanmıştır” diye konuştu.
-“SON 3 YILDA 222 MİLYON 620 BİN 804 TL KAR ELDE EDİLMİŞ”
Şeker Fabrikasının 18 yıllık kar ve zarar durumunu açıklayan Akay, “1993-2010 yılları
arasındaki 18 yıllık döneme ait toplam kar; Boğazlıyan fabrikamız devreye alındıktan sonra 4
yılda ödenen finansman giderleri gider kaydedilmesi gerekirken sabit kıymetlere dağıtılmış
olmasından dolayı kar 114 milyon 683 bin 341 TL olarak görünmektedir. Bu miktardan
finansman giderleri 97 milyon 180 bin 705 TL düşünüldüğünde asıl kar miktarı 17 milyon
502 bin 636 TL ortaya çıkmaktadır. Şirketimizin son 3 yıllık kar durumuna baktığımız zaman,
2011 yılında 71 milyon 608 bin 683 TL, 2012 yılında 28 milyon 531 bin 609 TL ve 2013
yılında 122 milyon 480 bin 511 TL kar olmak üzere son 3 yılda toplam 222 milyon 620 bin
804 TL kar elde edilmiştir. Aslında Kayseri Şekerin potansiyeli bu. Herkesin bunu
sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar potansiyel vardı bu para neden kazanılmadı?
nereye gitti? Kayseri Şekerin gelecek açısından bunu sorgulamasına ihtiyacı var” ifadelerini
kullandı.
“YURTİÇİ KREDİ FAİZ ÖDEMESİ 154 MİLYON 983 BİN TL YAPILDI”
Kayseri Şeker Fabrikası olarak ödenen borçlara da değinen Akay, “Faaliyet dışı ödeme yurtiçi
kredi ana para ödemesi 195 milyon 750 bin TL, yurtiçi kredi faiz ödemesi 154 milyon 983 bin
TL, yurtdışı kredi anapara ödemesi 58 milyon 612 bin TL, Yurtdışı kredi faiz ödemesi 2
milyon 88 bin TL, bağlı ortaklarımıza aktarılan 67 milyon 586 bin TL, Botaş’a ödenen
yatırım bedeli 4 milyon 126 bin TL, Samaş’a ödenen tazminat bedeli 9 milyon 95 bin TL,
6111 sayılı kanunla yapılandırma 38 milyon 132 bin TL yapıldı” diye konuştu.
-“ÇİFTÇİLERİMİZİN PANCAR BEDELLERİ ZAMANINDA HATTA SÜRESİNDEN
ÖNCE ÖDENMİŞTİR”
‘Geçen 3 yıl içerisinde yapılan bütün çalışmalarda çiftçimizin ve şirketimizin menfaati daima
ön planda tutulmuştur’ diyen Akay, “Çiftçilerimizin gübre, tohum gibi ihtiyaçları zamanında
karşılanmış, pancar bedelleri zamanında hatta süresinden önce ödenmiştir. Gecikmeli maaş
alan personel maaşları esnafın, müteahhit firmalarının alacakları zamanında ödenmiş ve
ödenmeye devam edilmekte olup bu durumda kamuoyu nezdinde güvenli, saygın bir ortam
oluşturulmuştur” dedi.
-“GÜNEŞ HASTANESİNİ MAKUL BİR MÜŞTERİ BULURSAK SATMAYI
DÜŞÜNÜYORUZ”
Kayseri Şeker Fabrikasında göreve başladıklarında birtakım şirketlerin olduğunu söyleyen
Akay, “Biz göreve geldiğimizde bazı şirketler iflas noktasındaydı. Birileri Kayseri Şekeri
holding yapma sevdasına düşmüş. Yoksa hiçbir karlık, verimlilik esasına göre oluşturulmuş
bir şey değil. Güneş Hastanesi var mesela, Kayseri Şeker Fabrikası bir kurum. Kurumsal bir
hesabı olması lazım. Mehmet ağanın bakkal dükkanı gibi 2 hesap tutuluyordu. Resmi hesap
ve gayri resmi hesap. Bunu düzeltmek için 1 yıl uğraştık. Resmi hesap gayri resmi hesap olur
mu? Tabi biz resmi hesap uygulaması yapınca bütün her şeyi, vergiler normal ödenmeye
başlandı. Onlarda bizim hanemize zarar yazmaya başladı. 3 yıldır zarar ediyoruz ve eğer
makul bir müşteri bulursak orayı satmayı düşünüyoruz. Onun dışındaki şirketlerimizi karlı bir
şekilde çalıştırma gayretindeyiz. Ayrıca bildiğiniz gibi Türkiye’nin vergi rekortmenleri
avukatlar olmuş. Türkiye’nin vergi rekortmenleri avukatlar Kayseri’den çıkmış. Bunu Kayseri
Şeker sayesinde sağlamış. Hiç olmayacak davalardan dolayı paralar ödenmiş” şeklinde
konuştu.

-“3 YILLIK PERFORMANS, ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL DAHA DEVAM EDECEK OLURSA
KAYSERİ ŞEKER ANASINDAN DOĞMUŞ GİBİ ÖZKAYNAKLARI İLE ÇALIŞIR
VAZİYETE GELİR”
''Kayseri Şeker Fabrikası'nın, öz kaynakları ile bu performansını korunması lazım'' diyen
Akay, “Eğer bu devamlılık sağlanırsa çiftçimize ‘burası sizin, kurumunuza sahip çıkın’
diyoruz. İşte bu 3 yıllık performans önümüzdeki 2 yıl daha devam edecek olursa Kayseri
Şeker, anasından doğmuş gibi özkaynakları ile çalışır vaziyete gelir. Aslında bu seneki
yatırımları gerçekleştirmeye başlayacaktık ama 58 milyonluk ceza bizim elimizi kolumuzu
bağladı. Biz çeşitli ilçelerimizde çeşitli faaliyet alanlarımız var. 155 milyon faiz ödedik
mesela bunu ödemeseydik çeşitli ilçelere 15 tane fabrika kurulabilirdi ve bir fabrikada en az
40 kişi çalışırdı. Burası bir kurum. Buranın kaynaklarını doğru kullanmak lazım” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7410.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Öldüren teftiş
Kayseri’de bir inşaatı denetleyen mühendis ile yardımcısı, iskelenin çökmesi sonucu hayatını
kaybetti.Edinilen bilgiye göre inşaat mühendisi Naci Ayvacıoğlu ve mühendis yardımcısı
Baki Güneş, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli...
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Kayseri’de bir inşaatı denetleyen mühendis ile yardımcısı, iskelenin çökmesi sonucu hayatını
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre inşaat mühendisi Naci Ayvacıoğlu ve mühendis yardımcısı Baki Güneş,
Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi’nde bir inşaatın 6. katında inceleme yaparken
çıktıkları iskelenin çökmesi sonucu giriş katındaki balkona düştü. İnşattaki işçilerin haber
vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İnşaat işçileri ile olay yerine gelen mühendis Naci Ayvacıoğlu’nun arkadaşları büyük üzüntü
yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7411.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kayseri'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Beştepeler Mesire Alanı'ndan şehir merkezine inmeye çalışan
M.S. yönetimindeki 38 UN 946 plakalı otomobil, sürücüsünün...
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Kayseri'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Beştepeler Mesire Alanı'ndan şehir merkezine inmeye çalışan M.S.
yönetimindeki 38 UN 946 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan A.K. ve kimliği
öğrenilemeyen bir kişi kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, otomobil içerisinde sıkışan
M.S., itfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen
ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7412.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

İki şehir gezdi sağlığına Kayseri’de kavuştu
Güç kaybı nedeniyle elleri ve ayakları tutmayan Mahmut Can Özel Dünyam hastanesinde
yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.Yaşadığı güç kaybı nedeniyle kendi başına hareket
edemeyen ve bir kaç hastanede yapılan muayene sonrasında doktorların...
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Güç kaybı nedeniyle elleri ve ayakları tutmayan Mahmut Can Özel Dünyam hastanesinde
yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Yaşadığı güç kaybı nedeniyle kendi başına hareket edemeyen ve bir kaç hastanede yapılan
muayene sonrasında doktorların binde bir iyileşme şansı verilen Mustafa Can Özel Dünyam
Hastanesine gelerek sağlığına kavuştu.

Ellerinin ve ayaklarının tutmadığını, sağlığına kavuşmak için iki şehirde muayene olduğunu
ancak sonuç alamadığını söyleyen Mahmut Can “ Elim ve ayağım tutmuyordu, tuvalete bile
gidemiyordum. Şanlıurfa’ya gittim 'yüzde bir ayağa kalkabilirsin' dediler. Daha sonra
Gaziantep’e gittim 'yüzde elli ayağa kalkabilirsin' dediler. Kayseri’ye Dünyam Hastanesine
geldim, bana yüzde yüz şans verdiler şuan ayağa kalktım" diye konuştu.
Akşam ameliyat olduğunu sabah ise ayağa kalktığını söyleyen Mahmut Can, "Ameliyat
olmadan önce ayakta duramıyordum. Bir aydır tuvalete gidemiyordum rahatsızlığımdan
dolayı dört kişi götürüyordu beni. Artık kendi kendime tuvalete gidebiliyorum. İki ay önce
dizimden ameliyat oldum, ağrılarım geçti fakat tekrar rahatsızlandım. Daha sonra boyun fıtığı
var dediler ve film çektiler. Birçok hastaneye gittim fakat sonuç alamadım. Bana hep ayağa
kalkmamda yüzde bir şans verdiler. Şu anda çok iyiyim ellerim ve ayaklarım tutuyor,
gezebiliyorum tekrar çok teşekkür ediyorum Dünyam Hastanesine ve ekibine” şeklinde
konuştu.
Hastasının geldiğinde ellerinde ve ayaklarında ciddi derecede güç kaybı olduğunu belirten
Op. Dr. Özgen Aydıncak “Kendi başına hareket etmekte güçlük çekiyordu. Emar filmini
değerlendirdik , emar filminde boyunda çok ciddi problemler olduğunu gördük. Boyun fıtığı
ameliyatı yaptık. Üç ayrı ameliyat gerçekleştirdik. Riskli bir ameliyattı ve her yerde yapılan
bir ameliyat değil çünkü aşırı risk taşıyan ameliyatlar. Ameliyatın sabahında yaklaşık 12 saat
sonra ayağa kalktı. Yaklaşık 3 saat süren bir ameliyat geçirdi. Şuan her şey yolunda yarında
kendisini taburcu edeceğiz. Bundan sonra ki süreçte bir fizik tedavisi düzenlenecek. Tamamen
sağlıklı bir hale geleceğini düşünüyoruz, şuanda zaten gayet mutlu ve keyfide yerinde”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7413.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

AGÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tozoğlu'na
yılın tezi ödülü
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Erdem Tozoğlu’nun sosyal bilimler alanında hazırladığı doktora tezi, 'Yılın Doktora
Tezi Ödülü'ne layık görüldü.Bilim ve endüstride yapılan...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Erdem Tozoğlu’nun sosyal bilimler alanında hazırladığı doktora tezi, 'Yılın Doktora
Tezi Ödülü'ne layık görüldü.
Bilim ve endüstride yapılan araştırma çalışmalarını ve hizmetlerini değerlendirmek,
yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla her yıl ODTÜ Eğitim ve Araştırma Vakfı
tarafından verilen ‘’Yılın Tezi Ödülleri’’ açıklandı.

AGÜ öğretim üyesi Tozoğlu’nun gerçekleştirdiği tez çalışması, ödül jürisinin 450 civarındaki
tez arasından aday gösterilen 80’e yakın başvuruyu değerlendirmesi sonucunda Yılın Tezi
Ödülü'nü aldı.
Tozoğlu, ''19. Yüzyıldaki Reform Hareketleriyle Başlayan Osmanlı Kentleri’ndeki Kentsel
Mimarlığın Dönüşüm Süreçleri ve Bu Dönüşümün Aktörleri'' konulu tezi ile birinci oldu.
Tozoğlu ödülünü, Ankara’da yapılan törenle aldı.
Ayrıca Yrd. Doç. Tozoğlu'nun tezi, 2013 yılı Çiğdem Tansel Yayın Ödülünü de kazanarak
Türkçe'ye çevrilip yayımlanacak.
Lisansüstü ödülleri, tez konularının ülkemizin kültür ve düşün dünyasına katkıda bulunmasını
sağlamak ve temel bilimde araştırma gücünü artırmak amacıyla her yıl tüm enstitülerde
yapılan lisansüstü tezler arasından seçilerek veriliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7414.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Asıl belirleyici sınav: LYS
Kayseri Ekol Dershanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Karapınar üniversite giriş
sınavının ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)’nın, Yükseköğretime
Geçiş Sınavı (YGS)’ndan daha önemli olduğunu belirterek, asıl belirleyici olan sınavın
öğrencilerin bu hafta sonu gireceği LYS sınavı olduğunu söyledi.
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Üniversite giriş sınavının ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 14 Haziran
Cumartesi günü başlayacak. LYS-4, 14 Haziran Cumartesi; LYS-1 ve LYS-5, 15 Haziran
Pazar; LYS-2, 21 Haziran Cumartesi ve LYS-3, 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
LYS'ye, 946 bin 244 aday başvurdu. Başvuruda bulunan adayların 744 bin 562'si Matematik
Sınavı (LYS-1), 388 bin 361'i Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) , 751 bin 454'ü EdebiyatCoğrafya Sınavı (LYS-3) , 432 bin 97'si Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) ve 70 bin 767'si
Yabancı Dil Sınavına (LYS-5) katılacak.
Kayseri Ekol Dershanesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Karapınar, sınav ile ilgili
değerlendirmelerde bulunarak sınava girecek olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Karapınar, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nın öğrencilerin üzerinde daha fazla durduğu
bir sınav gibi göründüğünü bu nedenle YGS’ye daha yoğun hazırlandıklarını ancak geçtiğimiz
dönemlerdeki süreçlerde asıl belirleyici olan sınavın öğrencilerin bu hafta sonu gireceği LYS
sınavı olduğunu gördüklerini belirtti. Karapınar; “Biz süre içerisinde YGS’de 150-200 bin
aralığında olan öğrencilerin LYS’de bu sıralamalarını 20-15 bin aralığına kadar getirdiklerini
gördük. Bu nedenle öğrencilerin LYS’yi daha fazla önemsemeleri gerekir. Ayrıca LYS,
YGS’ye göre daha kolay bir sınav. Çünkü hem soru sayısı fazla hem sınava giren sayısı az.
Hem de zaman YGS’ye göre daha yeterli oluyor. YGS'de öğrencilerin en büyük sıkıntısı
zaman sıkıntısıdır. Ama biz LYS’de öğrencilerimizden böyle bir şikayet almadık. Bu nedenle
LYS’de zaman problemi yaşarız diye bir kaygıya girmesinler” bilgisini verdi.

“sınava son ana kadar çalışsınlar”
Karapınar, YGS’ye giren kişi sayısı ile LYS’ye giren kişi sayısının son 3 yıldır yarı yarıya
düştüğünün bilgisini de vererek; “Sınava girenlerin büyük bir kısmı ‘Sınava girmişken kendi
alanımın dışındaki bir bölüme de gireyim’ diyor. Mesela şuanda aldığımız istatistiklere göre
OSYM’de sözel alana başvuran öğrenci sayısı 400 bin kişi ama gerçekten sözelci olan
bunların yarısı yani 200 bindir. Bir öğrenci 200 bindeyse ve eğer LYS’de iyi bir tempo
tutturmuş ve düzgün çalışabilmişse çok rahat bir şekilde 10-20 bin aralığına girebilir. Biz
bunun örneklerini daha önce gördük.
Sınava son ana kadar çalışsınlar. Tekrar yapmalarında fayda var. Çünkü LYS biraz ezbere
dayalı bir sınav. Son bir güne kadar çalışabilecek bir sınav. Bir de öğrencilerde yaz döneminin
verdiği bir rahatlık var” şeklinde konuştu.
“ilk 10 dakika heyecanını herkes yaşıyor”
Sınav anında ilk 10 dakikada yoğun bir heyecan yaşandığını kaydeden Karapınar, bunu tüm
öğrencilerin yaşadığını söyledi. Karapınar, sözlerine şöyle devam etti; “Bu 10 dakikalık
heyecan el ve ayaklarda titremeye neden olacaktır. Uzmanlar bunun gayet normal bir durum
olduğunu ve herkesin bu durumu yaşadıklarını söylüyorlar. Öğrencilerimizden de bu yönde
şeyler duyuyoruz. Fakat 10 dakikalık süreçte her şeyin normale döndüğünü hem uzmanlar
hem de doktorlar söylüyor. İlk 10 dakikadaki heyecanı çok kafaya takmasınlar. Tüm
öğrenciler bu heyecanı yaşıyor.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7415.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Musul'da Türk Diplomatların Kaçırılması
Irak'ın Musul kentinde kontrolü ele geçiren Irak Şam İslam Devleti Örgütü (IŞİD) üyelerinin
kaçırdığı Türk Konsolosluğu çalışanlarından ataşe Mehmet Argüç'ün yeğeni Sami Argüç,
endişeli olduklarını belirterek amcasının...
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Irak'ın Musul kentinde kontrolü ele geçiren Irak Şam İslam Devleti Örgütü (IŞİD) üyelerinin
kaçırdığı Türk Konsolosluğu çalışanlarından ataşe Mehmet Argüç'ün yeğeni Sami Argüç,
endişeli olduklarını belirterek amcasının ve diğer Türk görevlilerin bir an önce bırakılmasını
istedi.
Musul'da rehin alınan Türk Konsolosluğu çalışanlarından Ticaret Ataşesi Mehmet Argüç'ün
Kayseri'nin Gesi Mahallesi'ndeki ağabeyi Erol Argüç'ün evinde endişeli bekleyiş sürüyor.
Kaçırılan ateşe Mehmet Argüç'ün yeğeni Sami Argüç (21), amcasının 2.5 yıldır Musul'daki
Türk Başkonsolosluğunda ticaret ataşesi olarak görev yaptığını belirterek, ''Amcam evli ve 2
çocuk babası. Kendisiyle en son Miraç Kandili dolayısıyla 25 Mayıs'ta internet üzerinden
konuştuk. Musul'da konsolosluk araçlarına bombalı saldırı düzenlendiğini söylemişti ancak

kendilerinin sağlık durumunun iyi olduğunu, bir sorun olmadığını belirtmişti. Konsolosluk
çalışanlarımızın rehin alındığı haberini aldıktan sonra uykularımız kaçtı. Amcamla bir daha
irtibat sağlayamadık. Hayatından endişe ediyoruz. Dışişleri Bakanlığının açıklamalarından bir
iki gün içerisinde serbest kalacağını duyduk. Amcam son olarak Ankara'daki ailesine iyi
olduğuna dair haber göndermiş. Amcamın ve diğer Türk görevlilerin bir an önce bırakılmasını
istiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7416.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ’a Tebrik Ziyaretleri
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a tebrik ziyaretleri sürüyor.Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ı ilk olarak, Develililer Derneği Başkanı Doç.
Dr. Kadir Özdamarlar ziyaret etti. Özdamarlar, “kısa...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a tebrik ziyaretleri sürüyor.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ı ilk olarak, Develililer Derneği
Başkanı Doç. Dr. Kadir Özdamarlar ziyaret etti. Özdamarlar, “kısa bir süre önce Gazeteciler
Cemiyeti Başkanlığına seçildiniz. Tebrik ederiz ve başarılı mesajler diliyorum. Amacımız
tebriklerimizi iletmekti. Üzerimize görev düşerse yanınızdayız” diye konuştu.
SMMMO Başkanı Suat Özsoy, ise “Basın camiası bize uzak bir camia değil. Her zaman sizin
yapacağınız programlarda biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yeni görevinizde başarılar
diliyorum”
Metin Kösedağ’ı İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Demokrat Parti İl Başkanı İsmet
Özbakkal ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de ziyaret ederek görevinde
başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7417.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Lösemili Zeynep'in Karne Sevinci
Lösemi hastası 7 yaşındaki Zeynep, karnesini Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’dan
aldı.TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki evinde eğitim gören Zeynep Koşak, 3 yaşından beri
lösemiyle mücadele ediyor. Tedavi sürecine rağmen eğitimine...
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Lösemi hastası 7 yaşındaki Zeynep, karnesini Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’dan
aldı.
TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki evinde eğitim gören Zeynep Koşak, 3 yaşından beri
lösemiyle mücadele ediyor. Tedavi sürecine rağmen eğitimine ara vermeyerek 1'inci sınıfı
başarıyla tamamlayan Zeynep, bugün karne sevinci yaşadı.
Küçük kızın öğretmeni Mehtap Keklik, “Günlük 3 ders üzerinden hayat bilgisi, Türkçe ve
matematik dersleri görüyor. Zeynep Koşak 1'inci sınıf öğrencisi. Biraz geç başladık. Birlikte
bir dönemi kapattık. Hastalığı nüksetti, bir süre ara vermek zorunda kaldık. 1 ay boyunca
hastanede kaldı. Eve gelince tekrar eğitimine devam etmek istedi” dedi.
Zeynep'in isteği üzerine tekrar eğitime başladıklarını belirten Keklik, "Çok başarılı bir
öğrenci, çok zeki ve hemen alabilen, hatta bizim sınıfımızdaki birçok öğrenciden çok daha
fazla başarı sağladı. Onlardan önce okumaya geçti ve bizi çok mutlu etti. Emeğimizin
karşılığını verdi. Kendisi çok tatlı, zeki, söylediklerimizi harfiyen yerine getiren ve en
önemlisi çok sorumluluk sahibi bir çocuk. Yani, 'Ben hastayım, bugün de ders çalışmayalım'
dediği bir günümüz olmadı. Ne çalışma verdiysek çok güzel bir şekilde çalıştı. Ayrıca çok
düzenli ve titiz bir öğrencimdir. Çok düzenli bir şekilde çalıştık. Burası bizim çalışma odamız,
sınıfımızdı. Burada yeri geldi oyun da oynadık ama şu masanın başında 1 yılımızı geçirdik ve
çok güzel çalışmalarımız oldu” dedi.
Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise Zeynep'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu
belirterek, "Biz bu konularda çok duyarlı olmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim bütçesinde bu
konulara pay ayırmaya çalışıyoruz. İnşallah meyvesini de alacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7418.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Karnesini Almaya Giderken Araba Çarptı
Kayseri’de karnesini almaya giderken araba çarpan lise öğrencisi, kaza sonrasında LYS
sınavına giremeyeceği korkusuyla gözyaşlarına boğuldu.Edinilen bilgilere göre, Kocasinan
Caddesi ile İstasyon Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen...
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Kayseri’de karnesini almaya giderken araba çarpan lise öğrencisi, kaza sonrasında LYS
sınavına giremeyeceği korkusuyla gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan Caddesi ile İstasyon Caddesi'nin kesiştiği kavşakta
meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi M.I.’ya 38
DH 939 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil
Servis ekipleri, yaralı M.I.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan M.I., hafta
sonu yapılacak olan LYS sınavına giremeyeceği korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Müdahale
sonrasında yaralı M.I., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7419.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

İskelenin Çökmesi Sonucunda Ölen Baki Güneş
Toprağa Verildi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde inşaatın teftişi sırasında iskeleden düşerek ölen Baki Güneş
Hunat Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Melikgazi ilçesine bağlı
Tacettin Veli Mahallesinde bulunan inşaatta Naci Ayvalıoğlu...
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde inşaatın teftişi sırasında iskeleden düşerek ölen Baki Güneş
Hunat Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesinde bulunan inşaatta Naci Ayvalıoğlu ile
denetim yaptığı sırada, iskelenin çökmesi sonuçunda Baki Güneş de düşerek hayatını
kaybetmişti.45 yaşında ve 4 çocuk babası olan Baki Güneşin cenaze namazı bugün Cuma

namazı sonrasında kılındı.Baki Güneşin cenazesi kılınan namazdan sonra şehir mezarlığında
toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7420.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Emlak Danışmanlarına Sertifikaları Verildi
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen Emlak Danışmanları Eğitim Kursu
kapsamında, kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.KTO Konferans
Salonu’nda düzenlenen programda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen Emlak Danışmanları Eğitim Kursu
kapsamında, kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan KTO Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, eğitim programlarının ivme kazanarak devam edeceğini söyledi Hiçyılmaz,
“Hangi meslek grubunda yada hangi yaşta olursak olalım eğitimin ne kadar önemli olduğunu
söylemeye gerek yok zannediyorum. Yine bu sebepten dolayı üyelerimizin ihtiyaç duyduğu
her konuda eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bugün burada kapanış törenini yaptığımız
sertifikalı emlak danışmanlığı eğitim programı da oda olarak yaptığımız programların bir
bölümüdür. Tabi bundan sonraki süreçte bu tür eğitimlerimiz ivme kazanarak devam
edecektir” dedi.
Hiçyılmaz ayrıca, “Düzenlediğimiz eğitim programı, tüm Türkiye’de emlakçılık ile
uğraşanların ve uğraşmayı düşünen bireylerin katılması ve sertifika alması durumunda olan
bir program olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.
Program, başarılı olan kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7421.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kimsesiz Çocukların Karne Sevinci
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan 68 çocuk, kendileri
için özel düzenlenen bir programda doyasıya karne sevinci yaşadı.Vali Orhan Düzgün’ün eşi
Gül Düzgün’ün himayesinde Polisevi’nde...
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri’nde kalan 68 çocuk, kendileri
için özel düzenlenen bir programda doyasıya karne sevinci yaşadı.
Vali Orhan Düzgün’ün eşi Gül Düzgün’ün himayesinde Polisevi’nde düzenlenen Karne
Töreni’ne, Vali Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların
eşleri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz ve öğretmenler katıldı.
Vali Düzgün’ün eşi Gül Düzgün, karne dağıttığı çocukları başarılarından dolayı tebrik ederek,
takdir ve teşekkür alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Çocuklarla yakından ilgilenen Bayan Gül Düzgün, gönüllerince eğlenen çocukların karne
sevincine ortak olarak, “Sizlerin başarısıyla gurur duyuyoruz. Bizler, her zaman sizlerin
yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızın devamını dilerim” diye
konuştu.
Karne töreninin ardından bir de doğum günü sürprizi yaşadı. Çocuk Evleri’nde kalan Nisan,
Mayıs ve Haziran ayı doğumlu çocuklar için doğum günü pastası kesildi. Bayan Gül Düzgün,
doğum gününü kutladığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7422.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Babalar Günü
Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Babalar Günü
dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama ile ailelerine mutlu, huzurlu ve müreffeh bir ortam
sağlayabilmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm babaları...

13 Haziran 2014 Cuma 13:33

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Babalar Günü
dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama ile ailelerine mutlu, huzurlu ve müreffeh bir ortam
sağlayabilmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm babaları kutladı.
Hiçyılmaz, "Toplumumuzun temelini oluşturan aile yapısının korunması için hiçbir özveriden
kaçınmayan, gösterdikleri hoşgörü, sevgi ve şefkatle aile bağlarının güçlenmesinde büyük rol
oynayan babalarımız, ailenin temel direğidir" dedi.
Hiçyılmaz, şunları kaydetti:
"Saygıyla ve sevgiyle her zaman anılması gereken babalarımız, annelerimizle birlikte en
değerli varlıklarımızdır. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, bilinçli, kültürlü, öz değerlerine
sahip, sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasında ve aile kurumumuzun yaşatılmasında hiç
şüphesiz ki babalarımızın büyük sorumlulukları ve görevleri vardır. Bir fedakârlık timsali
olan babalar, büyük bir özveri ile evlatlarına ömür boyu maddi manevi her türlü desteği veren
ve kendi mutluluğundan önce çocuklarının mutluluğunu düşünen büyük insanlardır. Başta,
bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin
babaları olmak üzere, dünyanın en zor ve kutsal görevlerinden birini üstlenmiş olan
babalarımızı saygıyla selamlıyorum. Bu mutlu günlerini kutluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7423.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Başarı, Engel Tanımadı
Kayseri'deki Hasan Polatkan Ortaokulu'nda okuyan bedensel engelli Dilara Ağca ve Mehmet
Kurt, sınıflarını başarıyla geçerek arkadaşlarıyla birlikte karnelerini aldı.Bedensel engellerine
ve tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat sürmelerine rağmen...
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Kayseri'deki Hasan Polatkan Ortaokulu'nda okuyan bedensel engelli Dilara Ağca ve Mehmet
Kurt, sınıflarını başarıyla geçerek arkadaşlarıyla birlikte karnelerini aldı.
Bedensel engellerine ve tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat sürmelerine rağmen Dilara
ve Mehmet başarılarıyla, öğretmenlerinin takdirini, arkadaşlarının da sevgisini kazandı.
Sınıflarında düzenlenen karne töreninde, arkadaşlarıyla birlikte karne almanın heyecanını
yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Dilara Ağca ve 6. sınıf öğrencisi Mehmet Kurt, bir üst sınıfa
geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Karnesini almak için annesi Dursen Ağca ile birlikte okula gelen ve mutluluğu gözlerinden
okunan Dilara Ağca, ''Sınıfımı geçtiğim için çok mutluyum ama okulumuz kapandığı için de
üzgünüm. İnşallah gelecek sene tekrar buluşacağız. Bundan sonra daha başarılı olmak
istiyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Arkadaşlarımla beraber 1 yıl boyunca çok çalıştık,
şimdi karnemizi alıyoruz. Tatilde dinleneceğim, bol bol arkadaşlarımla oynayacağım ve
gelecek seneye hazırlanacağım. Karnemi aldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım'' dedi.

Kızının başarısından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Dilara'nın annesi
Dursen Ağca da, ''Kızım başarısıyla bizi gururlandırdı. Bir yıl boyunca derslerinde başarılı
olmak için çok çalıştı ve bunun karşılığında da başarılı oldu. Kızım bizi gururlandırdı. Bundan
sonra daha da başarılı olacağına inanıyorum'' diye konuştu.
Engelli öğrenci Mehmet Kurt ise ''Bir yıl boyunca çok çalıştım ve bugün de arkadaşlarımla
birlikte karnemi alıyorum. Çok mutluyum. Tatilde bol bol dinleneceğim'' dedi. Mehmet'in
annesi Emine Kurt ise oğlunun kendisine Allah'ın bir lütfu olduğunu belirterek, ''Mehmet bazı
durumlarından dolayı arkadaşlarıyla diyalog kuramıyor. Yine de buna şükür, başarılı oldu ve
sınıfını geçti'' şeklinde konuştu.
Hasan Polatkan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Kucur da, öğrencilerinin başarısıyla
gurur duyduklarını belirtti. Kucur, daha önce okuldaki öğretmen ve öğrencilerin başlattığı
kampanya ile alınan akülü tekerlekli sandalye verdikleri Dilara ve Mehmet'in başarıyla
sınıflarını geçtiklerini ifade ederek, ''Bugün daha önce akülü tekerlekli sandalye verdiğimiz
öğrencilerimiz 6. sınıf öğrencimiz Mehmet Kurt ve 5'inci sınıf öğrencimiz Dilara Ağca'ya
hayatlarında başarılar diliyoruz. İkisi de başarılı öğrencimiz, ikisi de belge aldılar. Dilara ve
Mehmet'le birlikte tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7424.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

CHP'Lİ VEKİLE YANIT...
Eskiden müftülük yapmış CHP'li vekil İhsan Özkes, El Nusra üyelerinin MİT'in gözetiminde
ve denetiminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın misafirhanelerinde kalmalarına yönelik, altında
dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in imzasının olduğu bir genelgeye ulaştığını açıklad
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CHP'Lİ VEKİL İÇİN SERT İFADELER
Özkes'in bu açıklamalarına Diyanet'ten yanıt geldi. Yazılı açıklama yapan Diyanet İşleri,
İhsan Özkes'le ilgili içinde "vicdansız, insafsız ve iftira atıyor" kelimelerinin geçtiği sert bir
açıklama yaptı.
İşte Diyanet'in yazılı açıklaması;
Bugün bazı medya organlarında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Özkes'in
beyanatları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.
Söz konusu Milletvekilinin ortaya attığı "Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet
Vakfının Suriye'ye toplanan insani yardımları bölgedeki terör örgütlerine gönderdiği, bu
sayede IŞID ve El Nusra gibi terör örgütlerinin gelişmesine neden olduğu, IŞID
militanlarının Diyanet yurtlarında kaldığı" yönündeki iddialar tamamen mesnetsiz bir itham
ve iftiradan ibarettir.

İFTİRA ATIYOR
Seçildiği günden bu yana söz konusu kişinin meclis faaliyetleri dikkatle incelendiğinde
bugüne kadar ürettiği çalışmaların ekseriyetle uzun yıllar içinde çalıştığı ve müftülük
makamında da bulunduğu Diyanet camiasını ve din hizmetlerini bir takım karalama, iftira ve
itibarsızlaştırma maksadıyla hedef aldığı aşikârdır. Diyanet'in itibarsızlaştırılmasına ve din
hizmetlerinin hafife alınmasına yönelik bu tür tavır ve tutumların özellikle söz konusu vekilin
içinde bulunduğu siyasi geleneğin tarihi duruşunda karşılığı olmadığı bir gerçektir.
VİCDANSIZ, İNSAFSIZ..
Kendisine ulaşan bilgilerin doğruluğunu kavrama konusundaki basiret, haksızlık ve zulüm
karşısında alınması gereken tavırla ilgili feraset, açlık, sefalet ve mağduriyetler karşında
insani amaçlı yardımların gerekli yerlere ulaşmasını engellemeye neden olacak olan vicdan,
ihtirasları uğruna uzun yıllar görev yaptığı camiaya yönelik mesnetsiz her türlü karalamayı
yapan insaf yoksunu bu tavır; ilahi adalette ve milletin vicdanında karşılıksız kalmayacaktır.
MUHATAP ALMAYACAĞIZ
Başkanlığımız söz konusu şahsın bu ahlaki olmayan tavrının devam etmesi halinde kendisini
muhatap alan başka bir açıklama daha yapmayıp gerekli hukuki sürecin başlatılması yoluna
gidilecektir.
Bölgemizin içinden geçtiği bu zor zamanlarda Başkanlığımız gerek yurt içinde gerek yurt
dışında afet bölgelerine ve değişik nedenlerle mağdur olan insanlara din, dil, ırk ayrımı
yapmaksızın gerekli insani duyarlılığı göstermeye ve mazlumların yanında olma konusundaki
iradesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7425.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Bünyan Halk Eğitim Merkezi Gitar Kursu Sona
Erdi
Bünyan İlçe Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği gitar kursları Bünyan Belediye konferans
salonunda düzenlenen konserle sona erdi.Konsere Bünyan Belediye Başkan vekili Mustafa
Keskin, Bünyan ilçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Özbay, İlçe Milli...
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Bünyan İlçe Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği gitar kursları Bünyan Belediye konferans
salonunda düzenlenen konserle sona erdi.
Konsere Bünyan Belediye Başkan vekili Mustafa Keskin, Bünyan ilçe Milli Eğitim Müdürü
Kadir Özbay, İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mahmut Karaağaç, Bünyan Halk Eğitim
Müdürü Mehmet Bulun ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı H. Mehmet Özay’ın yanı sıra
veliler katıldı. Öğrenciler, seslendirdikleri halk müziği ezgilerinde, yorum ve gitarları ile
başarılı bir program sergiledi.

Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bulun yaptığı açılış konuşmasında akademik
başarıyı artırmanın en iyi yolunun öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımı ile sağlanacağını
vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7426.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Başkan Çelik'ten Karne Kutlaması
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sekiz aylık eğitim-öğretim döneminin ardından
karne alan öğrencileri tebrik etti, 14-15-21 ve 22 Haziran'da Lisans Yerleştirme Sınavı'na
girecek gençlere de başarılar diledi.İlköğretim ve liselerde.
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sekiz aylık eğitim-öğretim döneminin ardından
karne alan öğrencileri tebrik etti, 14-15-21 ve 22 Haziran'da Lisans Yerleştirme Sınavı'na
girecek gençlere de başarılar diledi.
İlköğretim ve liselerde eğitim-öğretim gören öğrencilerin karne alarak iyi bir tatili hak ettiğini
belirten Başkan Mustafa Çelik, "Tatilde öncelikle karne gündemden düşmeli, çocuğa; sevgi,
şefkat ve güvenle yaklaşılmalı. Başkalarıyla mukayese edilmemeli, karne, başarı ya da
başarısızlık olarak görülmemeli, üzüntü sebebi olmamalıdır. Notları ne olursa olsun, onlar
bizim en değerli varlıklarımızdır. Başarısızlık telafi edilir çocuğumuzun kırılan kalbinin
telafisi zor olur" uyarısında bulundu.
Tatili, eğlenirken yeni şeyler öğrenmenin, öğrendiği bilgileri pekiştirmenin fırsatı olarak
değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "En iyi tatil ailenin çocuğuyla
birlikte vakit geçirmesi, onu anlaması ve dinlemesidir. Ziyaretler, geziler, konser, festival,
fuar gibi sosyal aktivitelerle dolu dolu bir tatil yapılabilir. Kocasinan Belediyesi olarak;
çocuklarımızın iyi bir tatil yapabilmeleri; televizyon, internet, bilgisayar ve cep telefonuna
esir olmadan gerçek hayattan kopmaması, fiziksel, zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklar
yaşamaması için parklarımızda oyun ve spor alanlarını hazırladık. İyi bir tatille
çocuklarımızın kendini yenilemiş ve gelişmiş olarak yeniden okula dönmelerini diliyorum"
şeklinde konuştu.
Üniversite sınavının hayatın başlangıcı ve sonu olmadığını da vurgulayan Başkan Çelik, "1415-21 ve 22 Haziran tarihlerinde LYS'ye girecek adaylarımıza sakin ortam sağlamak için
Zabıta Müdürlüğümüz tedbir aldı. LYS'ye girecek gençlerimize Allah'tan zihin açıklığı
diliyorum. İnşallah istedikleri üniversiteyi ve fakülteyi kazanırlar. Evlatlarını en iyi şekilde
yetiştiren ve bu sınava hazırlayan ailelerini de tebrik ediyorum. Allah haklarında hayırlısını
versin" dilekleriyle sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7427.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Rehineler arasında Kayseri'den kimse yok
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Bilen,
Nakliyeciler olarak Irak'ta yaşanan gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini belirtti. Bilen, ayrıca
Musul’da rehin alınan tır şoförleri arasında Kayseri ve çevresindeki illerden kimsenin
bulunmadığını belirtti.

13 Haziran 2014 Cuma 16:43

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Bilen,
Irak'a mal taşıyan 2 bin 500-3 bin Türk tırının, çatışmalar nedeniyle Duhok ve Zaho'da
beklediğini söyledi.
Bilen, Irak'a Türkiye'den mal taşıyan tırların bölgede can güvenliğinin olmaması nedeniyle
ülkenin kuzeyinde beklediğini belirterek tırların Bağdat'a itmek için yola çıktığını, Musul ve
Tikrit'te sıkıntıların yaşandığının bilgisini verdi. Şu an Duhok ve Zaho civarında 2 bin 500-3
bin tırımız beklediğini söyleyen Bilen; “Bunlar arasında sadece benim şirketimin Bağdat'a
gitmesi gereken 80 tırı var. Tırlarda bozulabilecek nitelikte mallar da yüklü. Almanya'dan
sonra en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak'tı. Böyle devam ederse ihracatımız olumsuz
etkilenecektir" şeklinde konuştu.
Bilen, ayrıca Irak'ın Musul kentinde rehin alınan tır şoförleri arasında Kayseri ve çevresindeki
illerden kimsenin bulunmadığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7428.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri'den Kıbrıs'a direkt uçuşlar başlıyor
Haftada üç gün, karşılıklı ve direkt uçuşlarla Kayseri ve Kıbrıs'ta turizm canlanıyor.
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Kayseri’de gerçekleşen tanıtım kokteylinde
denince ilk akla gelen unsurlardan birisi
arasında direkt uçak seferlerinin başlaması
kadar turizm yatırımı yapılırsa yapılsın, ne

konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, “Turizm
kolay ulaşımdır. Bu açıdan Kayseri ve Kıbrıs
her iki taraf için de çok önemli… Bir yerde ne
kadar tarihi ve kültürel değerlere sahip olunursa

olunsun kolay ulaşım yok ise bu değerlerin büyümesi, gelişmesi çok zor olacaktır.” dedi.
Düzgün, “Kayseri-Kıbrıs arası gerçekleşen direkt seferlerin aynı zamanda farklı bir ticareti de
beraberinde getireceğini ifade etti. “ Eğitim açısından da büyük bir değer arz eden bu
yatırımın gerek Kıbrıs gerekse Kayseri’de bulunan üniversitelere karşılıklı fayda
sağlayacaktır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı vatandaşların Kayseri’nin doğal ve
tarihi güzelliklerine sağlanan bu direkt uçuşlar ile ilgi göstereceğini düşünüyorum. Kıbrıs yaz
tatili için bir çekim merkezi olurken Kayseri’de kayak ve kış turizminin çekim merkezi
olacaktır.” şeklinde konuştu.
Kıbrıs-Kayseri uçuşlarının olmaması gecikmiş bir süreç
Kayseri'nin; yenilenen Erciyes kayak merkezi ve Ürgüp, Kapadokya, Göreme gibi kültürel
zenginlikleri olan bölgelere yakınlığı sebebiyle önemli lokasyonlardan biri olduğunu belirten
Akgünler Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dimağ Çağıner, Kayseri Havalimanı’ndan
bir turizm destinasyonuna ilk kez doğrudan uçuş gerçekleştiriyor olmanın gururunu
yaşadıklarını ifade etti. Çağıner, “Bugüne kadar üretim üssü ve markalar şehri Kayseri’den
Kıbrıs’a direk bir uçuş olmaması gecikmiş bir süreç. Özellikle son dönemde kayak turizmini
canlandırmak ve dünyanın sayılı kayak merkezleri haline getirmek amacı ile Erciyes Kayak
Merkezi’ne yapılan yatırımlar, burada turizmin canlanacağının sinyallerini vermektedir.
Böyle ciddi yatırımlar, ulaşımın da ona göre planlanmasını gerektirir. Bu sebeple bu yeni
uçuşların Kayseri için ciddi anlam taşıdığı düşüncesindeyim. Aynı zamanda bu yeni
adımımız, buradaki iş adamlarına Kıbrıs'taki yatırımları gözlemleyerek, turizmin hızla
büyüdüğü Kıbrıs’a yatırım yapma fırsatı da sunacak. Biz burada ortaya pozitif bir niyet ile
tüm riskleri üstlenerek taşın altına elimizi koyduk ve gerekli adımları attık. Bundan sonra
karşılıklı işbirlikleri ortak bir başarı yakalamak hedefindeyiz. Asıl amacımız yalnızca ticari
bir beklenti ile bu sürece dahil olmak değil, karşılıklı bağları güçlendirerek ortak bir sinerji
yaratmak... Eğitim, iş, kültür gibi birçok alanda karşılıklı yatırımları geliştirerek ciddi bir
entegrasyon oluşturmak ve her iki tarafında gerek turizm gerek ekonomi açısından gelişimine
katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi.
“İstihdam potansiyelini artıracaktır”
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise toplantıda “Turizmin istihdam ve döviz
geliri anlamında büyük ekonomik getiri sağladığını, özellikle Erciyes Master Projesi'nin
turizm potansiyeli göz önüne alındığında bu iki unsurun çok önemli olduğunu ve bu uçuşların
istihdam ve döviz potansiyelini artıracağını” ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7429.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kaçırılan çocuklar için Kayseri'de oturma
eylemi yapılacak
MAZLUMDER Kayseri Şubesi PKK’nın çocuk kaçırmalarını protesto etmek için Cumhuriyet
Meydanı’nda oturma eylemi gerçekleştirecek.
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MAZLUMDER Kayseri Şubesi PKK ‘nın çocuk kaçırmalarını protesto etmek ve Diyarbakır
Dağ Kapı Meydanı’nda devam eden oturma eylemi ve ölüm orucuna destek vermek amacıyla
oturma eylemi gerçekleştirecek. YarınCumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii yanında Saat
13.00’de gerçekleşecek olan eyleme katılacak olan dernek üyeleri amaçlarının masum
çocuklarının heba edilmesine engel olmak ve kaçırılan çocukların ailelerinin acısını
paylaşmak olduklarını belirttiler.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7430.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

İlahiyat Fakültesi'nde Mezuniyet Sevinci
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.Kadir Has
Kongre ve Spor Merkezi bitişiğindeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, İl
Müftüsü Ali Maraşlıgil, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi bitişiğindeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet
törenine, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Öztürk, mezun olan öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mezun öğrenciler sahneye ellerinde meşalelerle mehter marşı eşliğinde çıktılar. Törende,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Kayseri Milletvekillerinin gönderdiği mesajlar ile Kur'an-ı
Kerim okundu.
Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, içinde yaşadığımız dünyanın
çok karmaşık, algılanması zor bir dünya haline geldiğini ifade ederek, ''Belki Ortaçağ'da
birkaç yüzyıl içerisinde meydana gelen olaylar, dikkat ederseniz, geriye doğru baktığımızda
birkaç yıl içerisinde çok daha karmaşık olarak, çok daha güç bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Birini anlamadan başka bir olayla karşılaşıyoruz. Yarın neyle karşılaşacağımızı tahmin
edemiyoruz. Sanayi ve teknoloji olarak insanlık o kadar ileri noktalara geldi ki, onları
kullanmakta zorluk çekiyoruz. Önümüzde bambaşka bir dünya var. Dünya büyük bir köy
haline geldi'' dedi.
Bütün bu gelişmelere rağmen, insanlığın çözemediği ve her zaman yokluğunu hissettiği bazı
eksiklikler bulunduğunu da kaydeden Keleştemur, şunları söyledi:
''İşte bu eksiklikler, bizim medeniyetimizde, mensubu olduğumuz dinimizdeki meseleler.
Ama biz bunları ne kadar iyi anlıyoruz, ne kadar iyi özümsüyoruz, ne kadar uyguluyoruz?
Burada ciddi bir soru işaretiyle karşı karşıyayız. Eğer bunlar gereği kadar yerine getirilseydi,
çekilen sıkıntılar, Ortadoğu'da yaşanan olumsuzluklar, bizi de etkileyen olaylar olmayacaktı
veya başka türlü olacaktı. Bugün İslam coğrafyası ne yazık ki her gün kanla, barutla, silahla
ve ölümle sarsılıyor. Biz bunları seyrediyoruz, çözüm bulamıyoruz. İşte temel iş, siz
hocalarıma ve burada yetişen gençlere düşüyor. Çünkü insanlığın karşı karşıya bulunduğu
problemlerin çözümünü en iyi anlayacak, en iyi özümseyecek ve insanlığa yeni çözümler
üretecek olan sizlersiniz.''
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Öztürk de yaptığı konuşmada, ''Tarihte olduğu
gibi bir kez daha insanlığa rehber ve örnek birer şahsiyet olacağınıza gönülden inanıyor ve
sizlere akıl, din, ilim ve bilimin ışığında yürüyeceğiniz hayat yolculuğu boyunca bu asli
misyonumuzu unutmamanızı tavsiye ediyorum'' dedi.
Konuşmaların ardından mezun olan 400 öğrenciye diplomalarının ve hediyelerinin
verilmesine geçildi. Dönem birincisi Serpil Dinç'e diplomasını ve ödülünü ERÜ Rektörü Prof.
Dr. Fahrettin Keleştemur verirken, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ve İhlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ramazan Öztürk ve protokol üyeleri de diğer mezun olan öğrencilerin diploma ve
ödüllerini verdi.
Tören, dönem birincisi Serpil Dinç'in yaş kütüğüne plaket çakmasıyla son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7431.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri Ticaret Odası'nda Sertifika Töreni
Yapıldı
KOBİ Çalışan ve işverenlerinin Küresel Ekonomideki değişimlere Uyum Yeteneğinin
Artırılması Projesi (KUYAP) kapsamında Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen
Eğitimcilerin Eğitimi programında sertifikalar verildi.Sertifika töreninde...
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KOBİ Çalışan ve işverenlerinin Küresel Ekonomideki değişimlere Uyum Yeteneğinin
Artırılması Projesi (KUYAP) kapsamında Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen
Eğitimcilerin Eğitimi programında sertifikalar verildi. Sertifika töreninde konuşan Kayseri
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz “KOBİ çalışan ve işverenler küresel
ekonomideki değişimlere uyum yeteneğinin artırılması projesi yani (KUYAP) kapsamında
odamız tarafından düzenlenen işveren eğitimi kapanış toplantısına hoşgeldiniz diyorum.
Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak da hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ekonominin bel
kemiğinin özel sektör olduğunu Kobilerin bu anlamda sürekli becerilerini arttırmak ve
yenileme gayretleri içinde sürdürülebilirliğini sağlayacağını ve bunun çok önemli olduğunu
biliyoruz” dedi.Hiçyılmaz, ''KOBİ'ler, yeni değişimlere uyarlayarak gelişimlerin
sürdürülebilir hale getirilebilmelidir. Kendimizi geleceğe hazırlamalıyız ve buna uyum
sağlamalıyız. Günümüzde piyasalara, müşterilere, tedarikçilere ulaşabilmek çok kolay. Bu
yeni rekabet düzenine ayak uyduran üreticiler ayakta kalıyor. Sertifikalarını alanlara hayırlı
olmasını diliyorum ”diye konuştu.Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
konuşmasının ardından eğitim programını tamamlayanlara sertifikalarını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7432.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kim-der’den Yaz Kursu Kampanyası
KİM-DER yaz kursu etkinliği kapsamında Cumhuriyet meydanı ve şehrin çeşitli yerlerinde
stantlar açarak kayıt topladı.KİM-DER yaz kursu etkinliği kapsamında çeşitli kurslar açarak
Kayseri halkının hizmetine sunmayı planlıyor.Yaz kursu programı...
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KİM-DER yaz kursu etkinliği kapsamında Cumhuriyet meydanı ve şehrin çeşitli yerlerinde
stantlar açarak kayıt topladı.
KİM-DER yaz kursu etkinliği kapsamında çeşitli kurslar açarak Kayseri halkının hizmetine
sunmayı planlıyor.
Yaz kursu programı hakkında bilgi veren KİM-DER Başkanı Seyit Halil Yüzgeç “ Kayseri
İmam Hatip Mezunları Derneği ‘15 mahallede kursları mahallenize getiriyoruz’ adı altında
yaz okulları kaydına başladık. Dar gelirli ailelerinde bu programa iştirak etmesi için ücretleri
de 50 lira olarak belirledik. Şuana kadar binin üzerinde kaydımız oluştu. İki binin üzerinde
kayıt bekliyoruz” dedi.
Yüzgeç “Pazartesi günü kurslarımız başlıyor. Pazartesi itibariyle bir ay boyunca kuran
öğreteceğiz. Hz Peygamber hayatını öğreteceğiz. Sosyal ve sportif faaliyetlerimiz devam
edecek. Binicilik, yüzme gibi çalışmalarımız devam edecek. Geziler ve diğer etkinliklerde
olacak. En büyük özelliği ise öğrencilerimizin mahallelerinde bu kurlara iştirak edecek.
Bölgede her mahallerde kurslarımıza iştirak edebilir öğrencilerimiz. 3. 4. 5. 6.7. ve 8. Sınıf
öğrencilerin güvenle emanet edilebileceği bir kus olacak. Çok etkin ve yetkin bir kadro ile
eğitim verilecek” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7433.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Daha Yeşil Ve Serin Parklar İçin 6 Ayrı Parkta
Derin Su Sondajı Açılması İçin İhale Yapılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde parklar ile orta
refüj alanların daha yeşil ve serin olabilmesi için 6 ayrı alanda derin su sondaj işinin ihale ile
yaptırılacağını bildirdi.Parkların yapımı...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde parklar ile orta
refüj alanların daha yeşil ve serin olabilmesi için 6 ayrı alanda derin su sondaj işinin ihale ile
yaptırılacağını bildirdi.
Parkların yapımı kadar bakım ve onarımının da önemli olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç,
çevre ve doğa dostu bir belediye olarak çevre ve doğa korunmasına büyük önem verdiklerini
bunun yanında park sulama çalışmasında içme suyu değil kuyu ve sondaj suyu kullanarak su
kontrol sistemini koruduklarını belirtti.
İlçe sınırları içerisinde 1000 metrekare alandan büyük ve içerisinde sosyal donatı, çocuk oyun
grubu bulunan 482 park bulunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, park ve yeşil
alanların ne kadar önemli olduğu sebebi ile şunları söyledi:
"Her yaş gurubuna ve her kesime hitap eden büyük ölçekli ve çok amaçlı parkların yapımı
kadar bunların bakımı, onarımı ve bitki örtüsünün korunması gerekmektedir. Bu amaç ile
belediye olarak parklardaki yeşil bitki örtüsünü devam ettirmek için sulama ve gübreleme

çalışmasına büyük önem veriyoruz. Yoksa park değil çorak tarla olurlar. Halkımızı toz toprak
ve çamur deryasında parklar değil her karışı işlenmiş yeşillikler ve çimlerle yeşillendirilmiş
ağaçlarla gölgelendirilmiş alanlar sunuyoruz. Bunun için 6 ayrı alanda derin su sondaj
çalışması yapılacak olup bu iş için ihale açılmıştır. Parklar içme suyu ile değil yer altı suları
ile yeşillenecektir. Çevremizi ve doğamızı koruyalım."
Başkan Memduh Büyükkılıç, 6 ayrı noktada derin su sondajı açılması yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 23 Haziran 2014 günü
Belediye Encümen Salonunda ihale edileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7434.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

Kayseri’de Lys Heyecanı
Kayseri’de üniversiteye giriş sınavının 2’inci basamağı olan LYS-2 heyecanı yaşandı.Sabah
erken saatlerden itibaren velileri ile birlikte sınava gireceği okullara akın eden öğrencilerin
heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı veliler öğrencileri...

14 Haziran 2014 Cumartesi 11:20

Kayseri’de üniversiteye giriş sınavının 2’inci basamağı olan LYS-2 heyecanı yaşandı.
Sabah erken saatlerden itibaren velileri ile birlikte sınava gireceği okullara akın eden
öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı veliler öğrencileri için Kuran okuyarak, dua etti.
Sınav öncesinde heyecanlı olduğunu söyleyen Selim Ünlühizarcı isimli bir öğrenci,
“Neredeyse tüm hayatımız buna bağlı. Acayip heyecan var bende. Yani sene boyunca okul
dershane okul dershane gayet iyi hazırlandığımı düşünüyorum ama soruların nereden geleceği
belli olmaz sınavdan sonra bakacağız” dedi.
Sınava giren kardeşinin yanında bulunan bir veli ise, “Kardeşimizi getirdik sınav için Allah
yardımcısı olsun. Kardeşimizin hayatı bu sınava bağlı” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7435.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

“Kardeşliğimizin Tecrübesi Bin Yıllıktır”
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Türkiye gündemindeki son gelişmeleri
değerlendirdi. Kalkan; “Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda yaşayan insanlar, kuzey, güney
ve batısında yaşayan insanlarla bin yıllık bir kardeşlik tecrübesiyle kardeş olmuşlardır.
Türkiye’de yaşayan insanlar arasındaki farklılıkları öne çıkararak bin yıllık kardeşliği ortadan
kaldırmayı hedefleyenler dış güçlerin piyonu olan hainlerdir” ifadelerini kullandı
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Haziran Ayı İl Divan toplantısında
konuştu. Kalkan, özel bir restorantta gerçekleşen toplantıda ülke gündemindeki son gelişmeler
hakkında açıklamalarda bulundu. Kalkan, son günlerde Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda
yol kesme olaylarıyla ivme kazanan ve ‘bayrak indirme’ olayıyla zirveye çıkan gelişmeleri,
Türkiye’nin ayağına iç politikada meşgul olması gereken bağlar dolayarak dünya
politikasında güçlü bir oyuncu olarak yer almasına engel olmaya yönelik dış kaynaklı
atraksiyonlar olarak değerlendirdi. Kalkan, Osmanlı Devletini tarih sahnesinin dışına iten
güçlerin, Osmanlı mirasçısı Türkiye Devleti’nin Osmanlı bakiyesi coğrafyalara ve bu
coğrafyalarda yaşayan halklara etki edebilecek bir potansiyeli taşıdığının farkında olarak
Türkiye üzerinde oyunlar tezgahlandığını kaydederek, açıklamalarına şöyle devam etti;
“Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda yaşayan insanlar, kuzey, güney ve batısında yaşayan
insanlarla bin yıllık bir kardeşlik tecrübesiyle kardeş olmuşlardır. Türkiye’de yaşayan insanlar
arasındaki farklılıkları öne çıkararak bin yıllık kardeşliği ortadan kaldırmayı hedefleyenler dış
güçlerin piyonu olan hainlerdir. Doğu ve güneydoğuda yatırım yapılmasına; yol, baraj,
fabrika yapılmasına karşı çıkan ve iş makinalarını yakan zihniyetin doğu ve güneydoğu
halkına dost olmadığı açıktır. Bu zihniyet, Çanakkale’de Türk’ün, Kürdün, Lazın, Çerkezin,
Arabın kanıyla renklenmiş al bayrağı gönderden indirerek batıdaki insanımızı harekete
geçirmeye ve ülkeyi topyekun kargaşaya itmeye çalışmaktadır.
“Barış içerisinde yaşamaya mecburuz”
Türk bayrağının gönderden indirilmesi haince bir yaklaşımdır. Bu hainliği yapan mutlaka
şiddetle cezalandırılmalıdır. Ancak bu olay üzerine, ne Türkler Kürtlere, ne de Kürtler
Türklere husumet beslememelidir. Türklerle Kürtler birlikte barış içerisinde yaşamaya
mecbur, etle tırnak gibi iç içe geçmiş, aynı milletin ve yine aynı medeniyetin unsurlarıdırlar.
Dünyada son yüz yıldır huzurun kaim olmadığı topraklar Osmanlı bakiyesi topraklardır.
Filistin’de, Mısır’da, Libya’da, Suriye’de, Irak’ta yüzyıldır kan akmakta, can, mal emniyeti
sağlanamamaktadır. Türkiye bir Mısır, bir Suriye, bir Irak, olmamalıdır. Türkiye üzerinde
oyun kuranlar Türkiye’yi kan ağlayan Müslüman coğrafyalara benzetmeyi
hedeflemektedirler. 77 milyon, bunun bilinciyle hareket etmek zorundadır.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7436.html
Erişim Tarihi: 16.06.2014

