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45 SANĐYE… KAÇIŞ NEREYE…
“Kadınlara, evlatlara, öbek öbek yığılmış altın ve gümüşe, güzel cins atlara, davarlara ve
ekinlere karşı aşırı sevgi insanlara çekici ve hoş gösterildi. Oysa bunlar, dünya hayatının
nimetleridir. Asıl varılacak güzel yer Allah katındadır.” (Ali Đmran, 14)
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Bir enkazın başında etrafında kimlerin olduğundan habersiz boş gözlerle bakarak kendi
kendine “45 yılda kazandığımı, 45 saniyede kaybettim” diye mırıldanan bir adam. Bu olay 17
Ağustos 1999 yılında Marmara bölgesinde çok geniş bir alanı kaplayan deprem sonrası
Adapazarı’nda kuyumcular çarşısı enkazını iş makinaları kaldırırken bizzat yaşadığım bir
hadise idi.
Düşünen insan için Allah sadece peygamberleri aracılığı ile gönderdiği vahiylerle mesajını
iletmez. Allah Teâlâ; Cebrail kanalıyla, insanoğlunun kendi aralarından erdem ve fazilet
örneği olarak seçtiği elçileri vasıtasıyla gönderdiği vahiy yöntemi ile de ısrarla Kevni
ayetlerden bahseder ve kullarının bunlara bakarak düşünmesini/zikretmesini/akletmesini ister.
Kevni ayetler hayatta karşılaştığımız ve kendi benliğimizde anlamakta ve yorumlamakta çok
zorlanacağımız, gücün, yaratılışın, yok oluşun, yeniden dirilişin ve külli iradenin tanım ve
tasvirlerinin her daim yaşandığı hadiseler ve varlıklardır. Kurumuş bir toprağın bahar ile
birlikte yeşererek hayat bulması/canlanması, dağların sarsılmaz heybetli adeta yeryüzünün
birer direkleri gibi duruşları, okyanusların/denizlerin/nehirlerin tahayyülleri zorlayacak
varlığı, Sema’nın bir gök kubbe gibi muhteşem duruşu, bulutlar, gezegenler, yıldızlar… Ve
sayamayacağımız kadar daha çok olgu ve hadiseler düşünme yetisi kendisine lütfedilen
insanoğlunun etrafındaki olağanüstü hadiselerdir.
Allah yeryüzünü yaratmış ve bir sistem içerisinde döngüsünü sağlamıştır. Kıyamete kadar da
bizim gözlemleyebildiğimiz ve algılayabildiğimiz şekliyle bu döngüsüne devam edecek ve
dünyanın yok oluşu/tesviyesi ilk sur ile gerçekleşecektir. Gönderdiği elçiler kanalıyla Allah
(CC) kendisinin Rububiyette ve Ulûhiyette Tek ve Bir olduğu gerçeğini vahiyle insanlara
bildirmesini sağlamış ve buna çok şedit karşılık veren ve elçilerini yalanlayıp/öldüren/sürgün
eden toplulukların yaşadığı coğrafyalara dünyanın bilinen döngüsünün dışına çıkarak
müdahalelerde bulunmuştur. Bunu da sonraki insanlar için ibret vesikası kıldığını ve
yeryüzünün dolaşılması neticesinde bunların ibretlik akıbetlerinin görülebileceğini
bildirmiştir.
Yaşadığımız çağ, özellikle iletişimin adeta ışık hızıyla yarıştığı haz ve hız çağı. Đnsanlar
kurulu bulundukları mekânlardan binlerce kilometre uzaklarda cereyan eden hadiseleri
önlerindeki ekranlardan takip edebilmekte ve haberdar olabilmektedirler. Haberin

ulaşmasında ki hız duygulara yansıması ve bulundukları ortamda ne gibi tepki verdikleri
açısından irdelendiğinde maalesef duyarsızlığın/vurdumduymazlığın/aymazlığında zirve
yaptığı bir dönemi paralel yaşamaktayız. Olayın acısının, olayla birlikte verilecek mesajın
algısının bizzat yaşayanlar kadar etkili olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda iletişim
hızının neye yaradığını veya bizlere ekstra ne gibi yükümlülükler getirdiğini düşünmemiz
lazım. Adeta birer film sahnesinden bir parça izler gibi izlenen gerçek hadiseler insanoğlunun
insanlığının yitirilmesinde çok önemli etken olmaktadır görsel ve yazılı medya. Hele sosyal
medya diye isimlendirilen ve son zamanların en popüler iletişim araçları haline gelen yapı ise
adeta “gaz alma” “bir şeyler yapmış olmanın vermiş olduğu tatmin” gibi sorumsuzca
kullanılan iletişim araçlarına döndürülmüştür. Çoluk/çocuk/kadın/erkek/genç/ihtiyar ayırımı
yapmaksızın
kimyasal
gazlar
ve
savaş
bombaları
ile
yok
edilen,
açlıktan/susuzluktan/ilaçsızlıktan
ölüme
terkedilen,
sırf
inancından
dolayı
yurdundan/yuvasından sürgün edilen, akıl almaz işkenceler altında can veren bedenlerin
görüntüleri, maalesef kurulu bulunduğumuz sıcak yuvaların ve tok karınların yüzümüzde hafif
üzüntü kırılmalarının yaşandığı sahnelerden öte bir anlam ifade etmemektedir. Kaybedilenler
insanlığımız, vicdanımız, değerlerimiz, ahlakımız, erdemlerimiz, kültürümüz…
Yakın tarihimizde Dünya da iki büyük deprem ve sonrasında gerçekleşen tsunami hadisesi
olmuştu. Bu iki büyük hadise aynı karede normal şartlar altında bir arada bulunması imkânsız
araç ve gereçlerin bulunduğu sahnelerle doluydu. Adeta bir kıyamet provası biz insanoğluna
sunulmaktaydı. Koskoca gemilerin, gökdelenlerin, uçakların, tırların, araçların, sarayların,
evlerin, insan dâhil çok farklı canlıların… aynı kareye toplandığı sahnedir bu deprem ve
sonrası gerçekleşen tsunami. Adeta “Kaçış nereye?” sorusunun cevabını iliklerine kadar
hissettirecek bir olay. Normal yaşamında en değer verdiği her şeyden kaçış… Kimsenin
kimseye faydasının olmadığı, herkesin kendi canının derdine düşüp adeta evlattan, AnneBaba’dan, arkadaştan, eşten kaçıştığı, mal ve mülkün kendisine zerre kadar fayda sağlamadığı
bu anlar kıyamet tasvirinin çok küçük bir hatırlatmasıdır biz Âdemoğluna. Farklı bir Kevni
ayet okumasıydı adeta.
Tarihe Adapazarı (Gölcük) depremi diye geçen, yine kendisinden birçok ibretlerin alınması
gereken acı bir olay olarak her yıl anılmakta ve adeta yaşananların yeniden yaşanıyor olduğu
bir kurgu üretildiği ve acıların hatıralarda diri tutulmaya çalışıldığı bir hadisedir. Bu olaylarda
üzerinde en çok durmamız ve düşünmemiz gereken nokta ise adeta Đlahlık iddiasına kadar
vardıracak bir kibir ve gurur abidesine dönüşmüş insanın olaylar karşısında ki aczi yetidir.
“Din bir yaşamdır ve hayatın her anına yönelik düzenlemeleri kendi içerisinde
barındırmaktadır” yaklaşımı bizim hadiselere bakışımızın da nasıl lığını ve niceliğini
belirlemektedir. Tefsir faraziler üzerine yazıldığında anlamakta çok zorlanacağımız sadece
kültürel/entelektüel bir yapıya bürünebilirken, yaşanan olaylar ile yorumlandığında bizlere
vahyi ayetlerin çağımıza, asrımıza vermek istediği mesajları daha iyi anlamamıza ve böylece
imanımızın artmasına çok önemli katkı sağlamış olur. Zira insanlığın hüsranda olduğu tüm
çağlarda, kurtuluşa erenlerin iman edenler, salih amelde bulunanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı
tavsiye edenler olduğunu daha iyi anlar ve her çağın değişmeyecek tek hakikatleri olan
kurtuluş reçetelerine daha sıkı sarılırız. Bu Allah’ın kopmayacak ipidir ve bu ipe sarılanlar
felaha erenler olacaktır.
Mümin için dünya, basit bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Bu tabiri, yaşamı bir eğlence ve
oyundan ibaret görme yarışına girip, yaşam felsefelerini Protestan/kalvinist ahlakına
dönüştürenler maalesef yanlış yorumlama yapanlardır. Đnsanın dünya yaşamı; Uzun bir
yolculuğa çıkmış yolcunun bir ağacın gölgeliğinde serinlediği an kadardır. Dünya ve içindeki
ziynetlerin zihin dünyamızda ve yaşam tarzımızda işgal etmesi gereken önemin ne olması
gerektiğini de bu çerçevede değerlendirmemiz gerekmektedir. Yeniden dirilişin tasvirlerinin
yapıldığı üç yüz yılın üzerinde bir mağarada uyutulan ashabı kehf ve eşeği üzerinde yüzyıl
uyuyan adamın uyandıklarında ne kadar uyudukları sorulduğunda verdikleri cevap dünya

hayatının ne kadar kısa olduğunu anlatmakta fazlasıyla yeterlidir. Ne demişlerdi bu insanlar
“bir gün veya bir günden daha az.” Ahirette yeniden dirilişteki tüm insanlığın vereceği
cevapta bundan farklı olmayacak. Dünya hayatının kısalığı ve geçiciliği, uzun ve kalıcı ahiret
hayatı ile tanımlandığında daha anlamlı bir yaklaşım olacaktır.
Allah, insanoğlunu geçici ve kısa dünyadaki yaşamının karşılığında elde ettiği kazanımlarının
neticesinde, kalıcı ve ebedi olan ahiret (sonraki) hayatında mükâfatlandıracağını veya
cezalandıracağını bildirmekte ve dünyada ki yaşamına nasıl bir anlam yüklemesi gerektiğini
elçileri vasıtasıyla hem teori ve hem de en doğru pratik uygulayıcısı olarak güzel örneklikleri
ile bildirmektedir. Bu verilen mesajların ütopya/senaryo/kurgu olmadığını, realite/gerçek
olduğunu ve bizzat insanların kendi aralarından seçtiği erdem sahibi elçilerle
müşahhaslaştırdığını bize bildirmektedir. Âdem’in (as) Şeytan ve iki oğlu ile, Đbrahim’in (as)
babası ve oğlu Đsmail’i kurban etmek ile, Nuh’un (as) eşi ve oğlu ile, Yakup’un (as) Yusuf ile,
Yusuf’un (as) on iki kardeşi ile, Eyüp’ün (as) uzun süreli ve çok sıkıntılı hastalıklar ile,
Zekeriya’nın (as) evlat sahibi olamaması ile, Hz. Davut ve Süleyman’ın (as) iktidar ve mal ile,
Hz. Muhammed’in (sas) yetim ve öksüz kalması ile, ve neticede tüm peygamberlerin
azgın/sapkın kavimleri ile mücadele ve imtihanları ile…
Hani demiştik ya ayetleri yaşanan hayattaki olaylarla tefsir etmek gerekir diye. Đlk paragrafta
anlattığım hadisenin yine aynı deprem hadisesi sonrası karşılaştığım farklı bir olayı da
anlatarak konumuza devam edelim. Adapazarı’nda ki Çad Mesire denen parka gitmiş ve orada
kurulan çadır ve hastaneleri dolaşıyorduk ve bir bankoda oturan adam dikkatimi çekmişti,
vardım yanına oturdum. Bu vatandaşın durumu da ilk sahnedeki adamdan farksızdı. Sadece
mallarını kaybetmekle kalmamış aynı zamanda tüm aile fertlerini de kaybetmişti. “Ne
ağlayabiliyorum, ne gülebiliyorum, ne yapacağımı bilebiliyorum. Tüm duygularımı
kaybettim. Tüm sevdiklerimi kaybettiğim gibi” sözleri hala kulaklarımda çınlıyor ve “Ya
Rabbi ne ağır bir imtihan bu” demekten kendimi alamıyordum. Fakat Allah’ın vahyi ayetlerini
okuduğumda her şeyin karşılığını orada bulabiliyordum. Allah insanlara kaldırabilecekleri
yükü yükleyeceğini, mallardan, canlardan, evlatlardan, sevdiklerimizden azaltmak suretiyle
bizleri imtihan edeceğini, her şeyin geçici olduğunu, yaşamın bir bitiş zamanı olduğunu,
ahiret hayatına götürebileceklerimizin sadece sevaplar ve günahlar olduğunu, orada kimsenin
kimseye hiçbir faydasının olmayacağını, kişinin kendi elleriyle kazandıklarıyla muhakeme
edileceğini bildiriyordu. Bu yaşananı okumaydı. Yaşanmışı okumaydı. Gelecekte
olabilecekleri okumaydı.
Đnsanoğlunun hayattaki en zor imtihanlarının başında Mal/Mülk ile olanı gelmektedir.
Topraktan yaratılışımızın bir gereğimidir bilemiyorum ama insanoğlunun gözünü topraktan
başkası doyurmamaktadır. Peygamber efendimiz de insanoğlunun bu mülk sevgisini şu hadisi
şerifi ile çok net bir şekilde bizlere anlatmaktadır; “Đnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa,
ikincisini ister. Đki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. Üç vadi dolusu altını olsa
diğerini ister. Đnsanoğlunun gözünü, topraktan başkası dolduramaz. Allah (c.c.) tövbe
edenin tövbesini kabul eder.” (Müslim, Zekat, 117) Yeryüzünün tüm hazineleri kendilerine
verilse bile daha fazlasını isteyecek olan bu varlığın yaşam süresi ile olayı
değerlendirdiğimizde bu doymazlığı anlamak gerçekten çok zor. 45 yılda kazanılan 45
saniyede kaybedilebiliyor ve bu kimsenin üzerinde etkin olamıyor. Dünya hayatına ebedilik
atfeder gibi bir bakış açısı ile yaşama sarılıyor ve daha çok kazanmak, daha müreffeh bir
hayat sürmek için hayal ötesi mekânlar ve araçlar geliştiriyoruz. Adeta Yüce yaratıcıya
meydan okurcasına dikilen gökdelenlerden (Firavun Haman’a bir gökdelen inşa etmesini ve
oraya çıkarak Musa’nın Rabbine ulaşacağını tiye alması), çalgınca alış/verişleri teşvik eden
AVM’lere, marketlere, mağazalara varana kadar her sembolleşmiş yapı kültürümüze,
inancımıza, gelenek ve göreneklerimize indirilen birer darbeler olmakta ve birileri tarafından
hayatımızın vazgeçilmezleri kılınmaktadır. Bir lokma/bir hırka edebiyatı yapmak artık
dervişlere bile kalmamış, herkes için lokmalar ve hırkalar çoğaltılmıştır. Kapitalizmin sembol

kurumları yaşam merkezlerine dönüştürülmek suretiyle vakit/ömür tüketilen mekânlar
olmuştur. Đnsanların buluşma yerleri camiler, medreseler, okullar, park ve bahçeler olmaktan
çıkıp AVM’ler ve kafeler olmuştur.
Allah Kur’an da “mütref” bir insan tipinden bahseder. Mal/mülk zenginliğinin kendisini
şımarttığı ve elde ettiklerinin kendisinden kaynaklanan bir ilim/hikmet/üstün özellik
neticesiyle oluştuğunu ve zenginliğinin de ebedi olduğunu düşünen müstekbir/müstağni
tiplerdir. Bu tipin değişik yansımalarını Karun örneğinde gördüğümüz gibi, bahçe sahibi
kıssasında da görmekteyiz. Her kavmin kendilerine gönderilen elçilerini ilk yalanlayanlarında
bunlar olduğunu ve yalanlamalarının nedeni de adeta elçiliğinde servetle elde edilmesi
gereken bir kazanımmış gibi değerlendirmelerindendir. Dünyanın bakiliğine inanan bu tipler,
şayet dünya geçici ise kalıcı olan ahiret hayatında da ayrıcalıklı olacaklarını ve mallarının
kendilerine orada çok fayda sağlayacağını düşünen aptal/şımarık tiplerdir. Bunlar dünya
malına karşı olan doyumsuzluklarını ve daha fazlasına sahip olma hırsını, çoklukla övünme ve
mal yığma çabalarını adeta mezarlıklara kadar sürdürmektedirler.
Müminlerin tereddütsüz kabul etmesi gereken hakikat; Tüm mal, mülk, eşya, kâinat, semavat
ve arz, tüm canlılar ve bizler “Malik’ül Mülk” olan Allah’a aitiz. Đnanoğlu’na mal edinmesi
yasaklanmamıştır. En temelde kazancın meşruluğu kadar, harcamanın da meşruluğu üzerinde
durulmuştur. Mal edinme insan fıtratının doğal bir tezahürü ise, bunun hudutlarının ne
olduğuna bakmamız lazım. Malın elde edilişi kadar sarf edilişi de inancımızın müdahil
olacağı alanlardır. Allah (c.c) yüzlerce ayeti kerimesinde bizlere mal ile imtihanımızı
hatırlatmakta ve bundan nasıl başarılı çıkacağımızı bildirmektedir. Mal ile yapılan cihad can
ile yapılandan önce zikredilmekte, infak, sadaka, yetimin, yolda kalmışın, esirin, kölenin,
kimsesizin yanında olmanın, elde ettiği kazanımları bunlarla paylaşmanın övüldüğü ve teşvik
ettiği ayetler yüzlercedir. Malın elde edilişinde gözetilmesi gereken helal /haram çizgiler ne
kadar önemliyse, servetin (mal/mülk) zenginler arasında dolaşan bir devlete dönüşmemesi
uyarısı ve elde edilenlerin hangi yolla harcanacağı bilgisi de çok önemlidir. Malını Allah
yolunda harcayanların durumunu bir ekin tanesi olan başağa benzeterek nasıl
bereketleneceğini ve gerçek kazanca nasıl döneceğini Rabbimiz bize bildirmekte ve gerçek
ticaretin, gerçek kazancın kendisi ile yapılacak alışverişte olduğunu bildirmektedir. Bu
alış/verişin ise kazanımların (mal/can) kendi yolunda harcanması ile olacağını bildirmekte ve
bunu teşvik etmektedir.
Đnsan kendi yaratılışına müdahil olma şansına sahip değildir. Hangi ırktan, hangi coğrafya da,
hangi anne/baba’dan hangi sosyal statünün temsilcisi olarak, fakir mi zengin mi? dünyaya
geleceğini bilememekte ve bunu tercih edememektedir. Akil baliğ olduktan sonra ölümüne
kadar devam edegelecek yaşamının kalan süresini kendisi belirleyebilmektedir. Dolayısıyla
kendi belirleyebildiklerinden de imtihan edilecek ve ikinci diriliş dediğimiz ahiret hayatı ile
Rabbimizin huzuruna çıkarılacaktır. Büyük/küçük hiçbir şeyin unutulmayıp kayıt altına
alındığı defterler elimize tutuşturulduğunda kurulan mizanda tartılacak ve ebedi yaşamın
nerede devam edeceği bildirilecektir. Müminleri diğer inanç şekillerinden ayıran en temel
unsur Tevhidi iman sahibi olması iken, ikici önemli nokta ahiret inancıdır. “Yakin”
derecesinde olması gereken bu inanç maalesef nefislerde tam anlamıyla karşılık bulmadığı
için hayata yüklenen anlam da anlamsızlaşmaktadır. Bu iki önemli inanç kalplerde tam
karşılık bulduğunda hayatın birer çetin imtihan olduğunu ve elde edilen tüm kazanımların bu
imtihanın soruları ve araç/gereçleri olduğunu idrak eder. Đnsanın yaşam serüveninin tek gayesi
doymaz arzu ve ihtirasları dizginlemek için adalet, kardeşlik ve huzura katkı sağlayacak
erdemli davranışları geliştirme ve yaşama aksettirme olmalıdır. Ailesinden başlayarak dalga
dalga yayılan bir sinerji ile nihayetinde ümmetin bir parçasına kadar ulaşacak duyarlılıkla
paylaşmayı, infak etmeyi, cömertliği yaygınlaştıracaktır.
“-Bilin ki, Dünya hayatı, sadece bir oyun, eğlence ve süstür. Aranızda bir övünç, malları ve
evlatları artırma işidir. Bir yağmur gibidir. Yetiştirdiği bitkilerle ekincileri şaşırtır ve sonra

kuruyup, sapsarı olduğunu görürsün. Daha sonra da çerçöp olur. Ahirette ise hem şiddetli bir
azap, hem de Allah’tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Doğrusu dünya hayatı, aldatıcı bir
metadan başka bir şey değildir.” ( Hadid, 20)
Mal insana mı sahip olmalı? Đnsan mı mala? Bu soru üzerinde en çok tartışılan konuyu
aydınlatmada anahtar olabilecek bir bakış açısıdır. Şuurlu bir mümin şunu sürekli aklında
tutmalı ve hayat felsefesi haline getirmelidir; Elde edilen tüm mal/mülk bizim için sadece
birer emanet. Hoyratça harcayacağımız, kibir ve gururumuzu okşayacak, farkında olmadan
diğer müminler ile sosyal kast yapısına dönüştürecek birer meta değildir. Đyi bir evde
oturmak, iyi bir arabaya binmek iyi bir amel sahibi olmak anlamına gelmemektedir.
Evlerimizin ve arabalarımızın konforundan veya büyüklüğünden ziyade gönüllerimizin,
zihinlerimizin, kalplerimizin arınmışlığı ve büyüklüğü bizi kurtuluşa ulaştıracaktır. Aksi
takdirde ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar çok odaya sahip olursa olsun, güvenliği
zirveye ulaşmış bir araca binmiş olsak da hayat bizim için de sonludur ve bitecektir.
Sonuç itibariyle para, zenginlik, güç, makam, mevki, iktidar, ihtişam, güzellik… Son derece
büyülü kavramlardır. Bunlar nefsi/egoyu okşayıp besleyen şeytanın süslü gösterdiği ve
insanın aldandığı hasletler… Bunlar karşısında gereken önlemler alınmaz ve ölçü kaçırılırsa
insanı sarhoş eden, başını döndüren, ayaklarını yerden kesen tehlikeler anaforudur. Fakat
bunlar tam tersi kullanıldığında ve bu bilinç oluştuğunda ise ebedi saadet ve en büyük kazanç
malzemesidir.
“De ki: -Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, elde ettiğiniz mallar,
durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden konutlar size Allah’tan, Resulünden
ve O’nun yolunda cihattan daha sevgili ise Allah’ın (azap) emri gelene kadar bekleyin! Allah
fasık topluma yol göstermez.” (Tevbe, 24)
Mustafa Doğu yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5715.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Perakende Satış Hacim Endeksi
TÜĐK’e göre, geçen yılın son ayında; gıda, içecek ve tütün satışları azalırken, gıda dışı satışlar
arttı. Otomotiv yakıtı satışları da düştü.
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Türkiye Đstatistik Kurumu’nun verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2013
yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azaldı. Diğer sektörlerde
dalgalanmalar da birbirinden farklı seyir gösterdi. Bu sonuçlara göre aynı ayda; gıda, içecek
ve tütün satışları yüzde 3,2 azalırken, gıda dışı satışlar yüzde 1,3 arttı, otomotiv yakıtı
satışları ise yüzde 0,3 düştü.
PERAKENDE SATIŞ HACMĐ DE ARTTI
Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı. Takvim etkilerinden
arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2013 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı

ayına göre yüzde 4,3 oranında arttı. Aynı ayda; gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,0, gıda
dışı satışlar yüzde 6,0 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,6 arttı. Bu değerler ışığında
tüketicinin daha çok kolay tüketilen mallara yöneldiği görülmekle birlikte yakıt tüketimi de
bu bağlamda artmış oldu.
CĐRO AZALDI
Mevsimlik değerlerin her yıl farklılık gösterdiği perakende sektöründe bu yıl küçük bir miktar
değişim olsa da bu yıl perakende değişimi önceki aya göre yaklaşık yüzde 10’a varan bir
değişim gösterdi. Bu seyirde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla
perakende ciro 2013 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında azaldı. Aynı
ayda; gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,4, gıda dışı satışlar yüzde 0,7 azalırken, otomotiv
yakıtı satışları yüzde 2,2 arttı. Cirolar bir önceki yıla göre azalırken, perakende ciro bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5716.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Eski Bakan Güçlü, Kayseri’de öğrenciler ile
buluştu
Eski Tarım ve Köy işleri Bakanı Sami Güçlü, Kayseri’de üniversite öğrencileriyle bir araya
geldi. Bakan, öğrencilere tecrübelerini aktardı.
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Ak Parti’den 22. ve 23. Dönem Konya Milletvekili, Eski Tarım ve Köy Đşleri Bakanı Sami
Güçlü Kocasinan Belediyesi meclis toplantı salonunda üniversiteli öğrencilerle buluştu.
Kayseri Đmam-Hatip Lisesi Mezunları (KĐMDER) öncülüğünde düzenlenen toplantıda, Bakan
Sami Güçlü bakanlık ve hayat tecrübelerini anlattı. Sohbet şeklinde devam eden toplantıda,
Bakan Güçlü, öğrencilerin sorularını cevapladı.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5717.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Sivil toplum kuruluşları KUDER’de bir araya
geldi
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER)’nde
kahvaltılı toplantı da bir araya geldi. Toplantıda, çözüm süreci ve Suriye konusu başta olmak
üzere ülke gündeminde bulunan konular ele alındı.
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KUDER’in ev sahipliği yaptığı toplantıya Mazlum-Der Şube si, Miraç Kültür Derneği, Ribat
Derneği, Diyanet- Sen, Enderun Vakfı, Mimar ve Mühendisler grubundan yetkililer katıldı.
Toplantıda, yaklaşık 4 yıldır çalışmalarına devam eden “Doğu –Batı Buluşmaları’ başta
olmak üzere çözüm süreci ve Suriye konusu görüşüldü. Toplantıda söz alan Kayseri Gündem
Genel Koordinatörü Ali Dursun, gazete yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi KUDER’e
üyelik başvurusunda bulunanların üyeliklerinin de kabul edildiği toplantı sohbet şeklinde
devam etti.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5718.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

YAZARLARIMIZLA BULUŞTUK
Gazetemiz yazarları ve çalışanları Đlim Yayma Cemiyeti’nde bir araya gelerek durum
değerlendirmesinde bulundular.
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Gazetemiz yazarları ve çalışanları Đlim Yayma Cemiyeti’nde Pazar günü sabah kahvaltısında
bir araya geldiler. Kahvaltının ardından söz alan Gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun,
gazetemizin son zamanlarda ortaya koyduğu gelişim ve dönüşümler konusunda bilgiler verdi.
Gazetemizin ortaya koyduğu gelişimi ve dönüşümü takdir ettiklerini belirten yazarlarımız,
daha etkin bir hale gelmemiz için neler yapılabileceği hususunda görüş ve önerilerini
paylaştılar.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5719.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

KAYSERĐ’YĐ ALMAYA GELDĐK
Merkezi Đstanbul’da bulunan Anadolu Esnaf Sanayici ve Đşadamları Derneği (ANESĐAD)
Yönetim Kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret ederek, çalışmalarını anlattı. ANESĐAD Başkanı
Ali Kılavuz, “Kayseri, evlilik çağındaki kız gibi kendini ağırdan satıyor. Biz de bu nazlı
kızımızı istemeye geldik” dedi.
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ANESĐAD Başkanı Ali Kılavuz, Gazetemiz Genel Koordinatörü Ali Dursun ile bir süre
görüştü. Çalışmaları hakkında bilgi veren ANESĐAD Başkanı Ali Kılavuz, ulusal ve
uluslararası arenada önemli ticari ilişkilere imza atmayı hedeflediklerini söyledi. Ali Kılavuz,
“Ulusal ve uluslararası bir ağ kurmaya çalışan ANESĐAD, Anadolu Platformu’nun çatısı
altında faaliyet gösteren dernek ve vakıflarla da işbirliği içinde olacak. Amacımız ahlaklı,
erdemli bir işadamı birliği oluşturmak. Biz Kayseri’yi ticari zekâsı ve ahlakı ile tanıyor ve
biliyoruz bu açıdan da önemsiyoruz. Ancak Kayseri, evlilik çağındaki kız gibi kendini ağırdan
satıyor. Biz de bu nazlı kızımızı istemeye geldik. Kayseri tüccar bir fikre ve zikre sahip, yolun
başındayken gelmek istedik” diye konuştu. Ali Kılavuz, yaptıkları çeşitli ziyaretlerle şube ve
temsilcilikler şeklinde organize olduklarını da söyleyerek; dünya çapında ve özellikle
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da etkinliklerini artırarak devam ettirmeyi planladıklarını
vurguladı. Ziyaret daha sonra sohbet şeklinde devam etti.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5720.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

HACILAR, KONUT ĐSTĐYOR
Yaklaşan 30 Mart yerel seçimler öncesinde Hacılarlı vatandaşların sıkıntılarını ve
beklentilerini dinledik. Vatandaşlar sözbirliği etmişçesine eski konutların yıkılıp, yerine yeni
konutların yapılması gerektiğini belirttiler.
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Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Kayseri Hacılar Đlçe’sinin nabzını yokladık. 30 Mart
sonrasında gelecek yeni belediye başkanlarından neler beklediklerini sorduk. Hacılarlı
vatandaşlar, sözbirliği etmişçesine eski konutların yıkılıp, yerine yeni konutların yapılmasını
istediklerini söyledi. Hacılarlı’nın ikinci isteği ise ilçenin canlılık kazanarak göçlerin önüne

geçilmesi. Sağlık ve çeşitli konulardaki isteklerini yine gazetemiz aracılığıyla dile getiren
Hacılarlı vatandaşların istekleri şöyle;
Turgut Fidan: Esnafı kalkındıracak projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Hacılar’da çok
fazla zengin var. Ama bu zenginlerin çok faydasını görmüyoruz. Biz Erciyes’ten gelen suyu
kullanıyorduk ve bu su Türkiye’nin en temiz sularından biriydi. Ama şimdi bizim suyumuz
Alparslan’a gidiyor. Sudan dahi yoksun kaldık. Çok göç veriyoruz. Ama biz göç veren değil
göç alan bir ilçe olmak istiyoruz.
Hamdi Andaç: Đlçemizde sosyallik adına hiç bir şey yok. Tam teşeküllü bir sağlık ocağının
olması gerekiyor. Đlçedeki eski yapıların yıkılarak yerine yeni konutların yapılmasını
istiyoruz.
Mustafa Nalbant: Yollarımız ve kaldırımlarımız çok dar. Çöp Kamyonunun uğramadığı
yerler var. Ama bu kişilerden yine de çöp vergisi alınıyor. Çarşımız yok.
Halit Karagöz: TOKĐ’nin öncelikle buraya el atması gerekiyor. Hacılardan göç edenlerin
geri gelmesi gerekiyor. Buradaki esnaf kan ağlıyor. Burada canlılık olması için Tekire giden
yolun Hacılardan geçmesini istiyorum. Bir Penisilin için şehre gidiyoruz. Bu nedenle tam
teşekküllü bir sağlık ocağının da olması gerekiyor.
Mustafa Özel: Buraya TOKĐ gelmedikçe herhangi bir hareketlilik olmaz.
Duran Sümer: Hacıların en büyük sıkıntısı Konut. Erciyes Dağı’nın Hacılar pisti dünyanın
en önemli 3. En uzun 1. Pisti. Ama biz bu pistten istediğimiz gibi fayda sağlayamıyoruz.
Hisarcık ve Kıranardı bize göre Erciyes’ten daha fazla yararlanıyor. Burada bir adaletsizlik
var. Ne bir gençlik merkezimiz ne de bir mesire alanımız var.
Ahmet Duran Sümer: Đlçemiz sosyallik açısından çok geride. Buraya en azından bir
Yüksekokul açılırsa belki canlılık sağlanabilir. Bu canlılık ile birlikte hem Hacılar halkı hem
de Hacılar esnafı kazanç sağlayabilir. Parklarımız yok.
Yalçın Fırtına: Gençler kötü alışkanlıklara başladılar. Sonlarını iyi görmüyorum. Geçenlerde
3. Sınıf öğrencisi bir çocuk benden sigara istedi. Çok şaşırdım.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5721.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Özhaseki, Türkiye Küçük Millet Meclisi’nin
konuğu oldu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Küçük Millet Meclisi’nin
konuğu oldu. Başkan Özhaseki, ‘Sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odası gibi odaların
kendi aralarında bir uyum var.’ Dedi
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Kocasinan Belediye Konferans Salonu’nda Türkiye Küçük Millet Meclisi’nin bu ayki
oturumunun davetlisi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki oldu. Mazlum-Der
Şube Başkanı Ahmet Taş’ın moderatörlüğündeki oturuma, çok sayıda dernek, vakıf, sendika
yöneticisi ve bazı davetliler katıldı. Büyükşehir Başkanı Mehmet Özhaseki, başkanlığı
dönemi çalışmalarını ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Özhaseki, “Şehirlerin
ufukları yöneticinin ufukları ile aynıdır. Eğer yöneticilerin niyetleri iyi, ileri gelen insanlar da
iyi niyetli ve aralarında uyum, çaba, gayret varsa o şehirliler gelişiyor ve büyüyor. Yok kendi
aralarında didişmeye başlamışlar, politik çekişmeler ile birbirlerinin ayakları altına karpuz
kabuğu koyuyorlar, iyi bir şey olduğunda bile engelliyor, körü körüne muhalefet ediyorlarsa;
bu netice ile o şehirler ne yazık ki küçülüyor ve geriliyorlar. Bu bakımdan bir gerek yönetim,
gerek sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odası gibi odaların kendi aralarında bir uyum
var. Her dakika dünyaya aynı bakmıyoruz. Ancak, şehir hususunda ülke hususunda güzel bir
proje olduğunda kimse ona kolay kolay muhalefet edip taş koyamıyor. Bu da bir şehir için
zenginlik olsa gerek. ”diye konuştu.
‘ŞEHĐRLER CANLI ORGANĐZMALARDIR’
Başkan Mehmet Özhaseki, şehirleri yaşayan organizmalara benzetti. Özhaseki sözlerini şöyle
sürdürdü; ‘Aslında şehirler yaşayan canlı organizmalardır. Geriden bakıldığında taş yığınına
benzeyebilir. Ama onlarda insanlar gibi doğuyor, büyüyor gelişiyorlar. Bazen güçlü oluyorlar,
bazense insanların hastalanıp zayıf düştüğü gibi şehirlerinde zayıf düştüğü anlar oluyor. Eğer
siz o şehirlerin ruhunu okuyarak zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek doğru adımlar atarsanız
o şehirler gelişiyor ve büyüyorlar. Bunu yapmazsanız o şehirlerde yavaş yavaş küçülüyorlar.
Doğuya doğru bakıldığında birçok şehirler eski medeniyetlerin merkeziydi. Hatta
başşehirleriydi, yüzbinlerce nüfusları vardı. Şimdi o şehirlerarasında müthiş rekabetler var.
Elde bulunan sınırlı imkânlardan maksimum pay alabilmek için birbirleri ile yarışıyorlar. Eğer
siz zamanın ruhunu okuyorsanız değişimi kavrıyorsanız, iyi niyetle doğru işler yapıyorsanız,
ileriye doğru, doğru adımlar atıyorsanız şehriniz büyüyor gelişiyor, çevrenin merkezi oluyor.
Yoksa gittikçe küçülüyor, daralıyorsunuz. Gençler özellikle okumak için gidiyorlar bir daha
dönmüyorlar. Nüfus gidiyor, üretim gidiyor ve sosyal hayatta yavaş yavaş sönükleşiyor. ”
ÇALIŞMALARINI ANLATTI
Şimdiye kadar yaptığı ve bundan sonra da yapmayı planladığı projeleri anlatan Başkan
Mehmet Özhaseki, Kayseri’ye cazibe merkezi yapmak için çalıştıklarını vurguladı. Başkan
Özhaseki, trafik ışıkları, Anayurt bölgesi yol bağlantıları, derneklerin kermes için yer sıkıntısı
çekmesi, Aleviler için cem evi yapılması, Talas’da ki park alanlarına binaların yapılması,
Hoca Hasan Medresesi ile ilgili restorasyon çalışması, Hisarcık yolu, Havaalanı, konularında
gelen sorulara da cevapladı.
Haber & Fotoğraf : Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5722.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Özhaseki'ye soruldu: Kaymek’te paralel yapı
var mı ?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, KAYMEK’te paralel yapı olup
olmadığına yönündeki soruya ‘Bilmiyorum, doğru değil?” şeklinde cevap verdi.
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Kocasinan Belediye Konferans Salonu’nda Türkiye Küçük Millet Meclisi’nin konuğu olan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, sorulara da yanıt verdi. Eğitim-Bir Sen Şube
Başkanı Aydın Kalkan’ın ‘17 Aralık’tan sonra Başbakan’ın kellesini ve Ak Parti’nin
kapatılmasını isteyen yapı şu an da Büyükşehir bünyesindeki Mesleki ve Sanat Kurslarında
(KAYMEK) hakim durumda. O yapının idarecileri şimdi oralara da hakim. Bununla ilgili bir
çalışma ve tedbiriniz var mı’ şeklindeki soruya Başkan Özhaseki’“ Bilmiyorum, doğru
değil?” şeklinde karşılık verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5723.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Đki takım el ele…
Yüzler nasıl gülsün... Umutlarımız tükenmek üzere, gururumuz, gönlümüz kırıldı... Her maçta
ayrı bir üzüntü, ayrı bir eziyet... Her gittiğimiz deplasman maçlarında,“ Kayseri Kümeye,
Erciyes Kümeye”sesleri yükseliyor.
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Hani bir kaç maç yenilirsiniz ‘tamam’ deriz... Hani oynarsınız mücadele edersiniz ama yine
yenilirsiniz eyvallah deriz... Ancak, ne futbol var, ne gol var, ne mücadele var... Rezillik diz
boyu... Başkan Recep Mamur tüm imkanları seferber etmiş, hiç bir eksiği bulunmayan bir
takımın nasıl oluyorda böylesine önemli maçlarda koşma becerisini bile gösteremiyor anlamış
değilim... Elazığspor ne Kayserispor’dan ne de Kayseri Erciyesspor’dan üstün bir kulüp
değil... Ama gördük, izledik, adamlar inanmış, öylesine koşuyorlar, öylesine mücadele
ediyorlar ki istersen 10 kez karşılaş hepsini kaybederdik... Neden çünkü bizim futbolcularda

‘ruh’ kalmamış... Bitmiş, tükenmiş, halsiz, hastalıklı bir görünüme bürünmüşler... Daha
önceki yazımda bu takım kimi yenecek diye söylemiştim. Evet, Kayserispor kimi
yenecek...Erciyesspor kimi yenecek..? Gelen geçen alıyor gidiyor puanları...
Tehlikenin en uç noktasında iki takımımız var... Terk edilmiş, kaderi ile baş başa bırakılmış...
Ne Cumhurbaşkanı var, ne bakanı var ne de Milletvekili var sanki Kayseri’nin... Hiçbiri
ortada yok... Bu takımların bu hale gelmesiyle ilgili kimsenin ağzını bıçak açmıyor...
Đşadamlarımız sus pus... Diyeceksiniz ki, onlar ne yapsın?.. Diğer şehirlerde gördük,
takımlarına nasıl sahip çıktıklarına şahit olduk... Tamam Kayserispor iyi oynamıyor,
mücadele etmiyor ama bir çok maçında da hakem hatalarından puanlar kaybetti. Belki de
hakem hataları olmasaydı bu durum daha farklı olacaktı...
Sonuç olarak tabiki iki takım için çok Üzgünüz...
Daha çok erken olsa bile inanın umutlarımız tükenmek üzere...
Đki takımda fişe bağlı yaşıyor...
DERGĐCĐ SAÇMALAMIŞ...
Kayserispor’u 10 yıl geriye götüren bu durumdan oldukça memnun olanlar da var tabii. Bu iki
takımın düşmesi için dua edenler bile var... Düşmanca hareket edenler şimdi cirit atıyor
ortada...Hele hele kendini yazar zanneden muhteremin biri kendi gazetesinde kendini tarif
etmiş...
Kalemşörlükten bahsetmiş... Satılık üç beş zibidi demiş...
Ey vicdansız, beş kuruş etmeyen dergilerini kulüplere satmak için, değerinin üzerinden para
kazanmak için ağlamadık, sızlamadık... Kulüplerin odasına dergileri tavana kadar
depolamadık... Senin geçmişinde bu takımların hali de ortadaydı... Senin ne dolaplar
çevirdiğini de herkes biliyor. Daha konuşuyorsun...
Bildiğimiz çok şey var ama terbiyemiz müsaade etmiyor buna... Varsa bir ispatin ortaya koy...
Aksine konuşmayacaksın...Yoksa altından kalkamazsın...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5724.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Hazine'nin Taşınmazları Satılacak
Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün Merkez Kocasinan, Melikgazi ve Đncesu
ilçelerinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların 2886 sayılı yasanın ilgili
hükümlerine göre 03-04-05-10-11-12 Mart 2014 tarihleri arasında...
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Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün Merkez Kocasinan, Melikgazi ve Đncesu
ilçelerinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların 2886 sayılı yasanın ilgili
hükümlerine göre 03-04-05-10-11-12 Mart 2014 tarihleri arasında satışı yapılacak.
Kayseri Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada, çeşitli büyüklükteki toplam 136 arazinin 6 bin
115 TL ile 225 bin 629 TL arasında tahmini bedelle satışa çıkarılacağı duyuruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5725.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Tatil Bitti
Kayseri'de 282 bin öğrenci, yarı yıl tatilinin bitmesinin ardından yeniden ders başı yaptı.20132014 eğitim-öğretim yılının 2'nci dönemi başlarken, ikinci yarı yılla birlikte birlikte, okul
sütleri de dağıtılmaya başladı. Okul sütlerinin...
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Kayseri'de 282 bin öğrenci, yarı yıl tatilinin bitmesinin ardından yeniden ders başı yaptı.20132014 eğitim-öğretim yılının 2'nci dönemi başlarken, ikinci yarı yılla birlikte birlikte, okul
sütleri de dağıtılmaya başladı. Okul sütlerinin dağıtımıyla ilgili düzenlenen törende bir
açıklama yapan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, ''Bugün 2013-2014 eğitim-öğretim
yılının 2'nci dönemi başlamış bulunmakta. Aynı zamanda, okul sütü dağıtımını da burada icra
ettik. Yaklaşık 104 bin öğrencimiz süt dağıtımından istifade edecek. Süt istemeyen yaklaşık 9
bin civarında öğrencimiz var. Đl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Đl Müdürlüğümüzün ortaklaşa bir proje ile bu dağıtımı gerçekleştirdik. Çocukların sağlığı,
gelişimi ve sütün hayatımızdaki önemine dikkat çekmek açısından bu önemli bir proje'' diye
konuştu.Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, bugün aynı zamanda 2013-2014 eğitim-öğretim
yılının 2'nci döneminin de başladığını ifade ederek, ''Kayserimizde 282 bin öğrencimiz,
birinci yarı yılda olduğu gibi ikinci yarı yıla da başlamış bulunuyoruz. Đnşallah kazasız,
belasız bir şekilde çocuklarımıza gereği gibi eğitim-öğretim hizmetleri sunabileceğimiz bir
yarı yıl temennisiyle hayırlı olsun diyoruz. Tabii burada çevre, okul ve aile eğitimde en temel
elemanları oluşturuyor. Eğitim sadece okulda öğretmenden beklenecek bir süreç değil.
Çevrenin ve ailenin de okula olan, eğitime olan ilgisinin artması gerekiyor. Bu noktada anne
ve babalara da bu eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5726.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Pınarbaşı’da Kamu Personeline Etkili Đletişim
Semineri Verildi
Pınarbaşı ilçesinde kamu personeline etkili iletişim semineri verildi.Pınarbaşı Kaymakamlığı
ilçede görev yapan kamu personeline, ekip başarısında kişiler arası ilişkiler ve profesyonel
davranış eğitimi verdi. Pınarbaşı Kaymakamlığının...
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Pınarbaşı ilçesinde kamu personeline etkili iletişim semineri verildi.
Pınarbaşı Kaymakamlığı ilçede görev yapan kamu personeline, ekip başarısında kişiler arası
ilişkiler ve profesyonel davranış eğitimi verdi. Pınarbaşı Kaymakamlığının hazırladığı ve Ota
Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen eğitime, Đlçe Kaymakamlığı, Đlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli katıldı.
Pınarbaşı ĐMKB Anadolu lisesi toplantı salonunda yapılan ve üç gün süren eğitimde iletişim,
sunum teknikleri ve beden dili konularında uygulamalı bilgiler verildi.
Proje Đlçe Kaymakamlığı adına Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
hazırladı.
Pınarbaşı Đlçe Kaymakamı Kamil Aksoy''Eğitim projemizdeki asıl amaç adından anlaşılacağı
gibi kişiler arası ilişkiler ve profesyonelce davranış eğitimi. Farklı kurumlarda çalışan memur
arkadaşlarımızın hizmet sunarken karşılaştıkları farklı sorunlara daha farklı çözümler
bulabilmeleri ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için böyle bir eğitim projesi
hazırladık. Eğitici arkadaşımız ise empati kurabilmeyi, pratik çözümler üretmeyi, insanlara
karşı olumlu yaklaşabilmeyi öğretti. Bu eğitimin katılımcı arkadaşlara çok faydalı olacağına
inanıyorum’’dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5727.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Çimento Fabrikasında 5 Đşçi Çıkan Dumandan
Zehirlendi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan çimento fabrikasında çıkan dumandan zehirlenen 5
işçi hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Bünyan karayolunda bulunan
çimento fabrikasında M.D., O.G., Y.E., L.K. ve H.K.’nın...
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan çimento fabrikasında çıkan dumandan zehirlenen 5
işçi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Bünyan karayolunda bulunan çimento fabrikasında M.D., O.G.,
Y.E., L.K. ve H.K.’nın çalıştıkları esnada çıkan dumandan zehirlendikleri öğrenildi.
Zehirlenen işçilerin hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5728.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Chp Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Adayı Osman Çilsal'dan Gazeteciler Cemiyetine
Ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Çilsal
Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyarette konuşan CHP Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Osman Çilsal, "CHP'ye parti değiştirmek için...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Çilsal
Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyarette konuşan CHP Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Osman Çilsal, "CHP'ye parti değiştirmek için değil, bilgi birikimimizi
paylaşmak için geldik" dedi.
Yapılan ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, "Osman
beyi cemiyetimizde görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Kayseri medyası
siyasi partilerin haberlerine yer vermek durumundadır. Siyasi partilerde bir basın birimi
oluşturup haberlerini medya kuruluşlarına ulaştırırlarsa bu haberlerin kullanılacağından
kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Çilsal
ise, "Hakikaten buraya gelerek değerli dostları görmekten dolayı çok mutluluk duyduğumu
belirtmek isterim. Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birine girmekteyiz. Ben aktif siyasete
1991 yılında başladım. Cumhuriyet Halk Partisinde isminin en çok konuşulduğu 4 adaydan
biri olarak seçime hazırlanıyoruz. Ziyaretlerimize bugün start verdik. Bu günlerde medyaya
çok büyük iş düşmekte. Đnşallah kimsenin ayağına taş düşmeden, kimse incinmeden güzel bir
seçim geçiririz" şeklinde konuştu.
Medyanın önemine değinen Çilsal, "Medyanın bir manşet haber aradığı ortamda bunu
ayarlamak size düşüyor. Allah yardımcınız olsun. CHP'ye parti değiştirmek için değil bilgi
birikimimizi paylaşmak için geldik. Đnşallah bu seçim bir milat olur. Bizlerle alakalı ne
duyuyorsanız lütfen gelip bizim yüzümüze söyleyin. Bu seçim 'edep yahu' seçimidir. Tüm
adaylara başarılar dilerim. Bizler birbirine tahammül eden bir toplum için aday olduk.Gerçek
yetim ve öksüzün hakkını korumaya talibiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5729.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Taraftarların Gururu 'kırıldı'
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, Kayseri'nin Süper Toto Süper
Lig'teki 2 temsilcisi Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor'un aldığı kötü sonuçlar nedeniyle
Kayserililerin çok üzgün olduklarını ifade ederek, ''Hepimizin...
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, Kayseri'nin Süper Toto Süper
Lig'teki 2 temsilcisi Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor'un aldığı kötü sonuçlar nedeniyle
Kayserililerin çok üzgün olduklarını ifade ederek, ''Hepimizin morali bozuk. Yüzler
gülmüyor, insanlar birbirleriyle konuşmuyor. Hepsinden önemlisi de gururumuz kırık. Tüm
Türkiye için alay konusu olduk'' dedi.
Havur, yaptığı yazılı açıklamada, ''Üstümüzde kara bulutlar dolaşıyor. Hepimizin morali çok
bozuk. Yüzler gülmüyor, insanlar birbiriyle konuşmuyor. Ağızları bıçak açmıyor. Hepsinden
önemlisi de gururumuz kırık. Şehrimizin adı ayaklar altında. Tüm Türkiye için alay konusu
olduk. Peki ne oldu da böyle olduk? Biz değil miydik Türkiye siyasetine yön veren? Biz değil
miydik Cumhurbaşkanı Kayserili, en önemli mevkidekiler Kayserili diyen? Biz değil miydik
ticarette bizi kimse geçemez diyen? Biz değil miydik en uyanık şehir Kayseri diyen? Biz değil
miydik Đstanbul'dan sonra Türkiye süper liginde iki takımı olan tek şehiriz diyen? Bakın
bugün gittiğimiz tüm şehirlerde rakip taraftarlar bağırıyor, Kayseri kümeye'' ifadelerini
kullandı.
Kayseri'nin Süper Toto Süper Lig'deki 2 temsilcisi için tehlike çanlarının çoktan çalmaya
başladığını belirten Havur, şunları kaydetti:
''Zaman zaman hakemlerin hatalarından yakındık. Her şeye kabahat bulduk. Bu kulüplerin
başındakiler kendi başarısızlıklarına kılıf bulmak için hep hedef şaşırttılar. Kulüplerde tek
adam devri başladı. Yönetim kurullarından kimseyi tanımaz olduk. Takımların iyi gününde
maça gelip stat localarından poz verenler bugün stadın yolunu unuttular. Milletvekilliği veya
bakanlık sadece iyi gün dostu olmak mıdır? Kayserispor ve Erciyesspor bu şehrin en büyük
sosyal aktivitesi değil mi? Sayın belediye başkanlarımız uzun zamandır ortalarda yoksunuz.
Sizin bu kulüplere müdahale etme zamanınız geçmedi mi? Yoksa kulüpler bizi
ilgilendirmiyor modunda mısınız? Eğer bu kulüpler sizi ilgilendirmiyorsa, bu taraftarlar da
sizi tanımaz. 30 Mart'ta bu takımlar düzlüğe çıkmazsa Kayserilinin oyunu 'çantada keklik'
gördüğünüze pişman olacaksınız.''
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5730.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Ak Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat
Öztürk Ziyaretlerini Sürdürüyor
AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, ilçede esnafları, köyleri ve köy
pazarlarını gezdi.Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, Mustafabeyli köyü, Delialiuşağı,
Avlağa, Çamlıca, Balcıçakırı, Çavdaruşağı, Burhaniye...

10 Şubat 2014 Pazartesi 12:49

AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, ilçede esnafları, köyleri ve köy
pazarlarını gezdi.
Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, Mustafabeyli köyü, Delialiuşağı, Avlağa, Çamlıca,
Balcıçakırı, Çavdaruşağı, Burhaniye ve Yeşilköy’ü gezdi. Esat Öztürk, gezisi sırasında
vatandaşlarla bol bol sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5731.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Onlara Gökyüzü Serbest
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yamaç paraşütü başlangıç ve tekamül kurslarını
başarıyla tamamlayan 11 kişi, sertifikalarını alarak gökyüzünde özgürce uçmanın keyfini
yaşamaya başladı.2013 yılında düzenlenen başlangıç...
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Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yamaç paraşütü başlangıç ve tekamül kurslarını
başarıyla tamamlayan 11 kişi, sertifikalarını alarak gökyüzünde özgürce uçmanın keyfini
yaşamaya başladı.
2013 yılında düzenlenen başlangıç ve tekamül kurslarını başarıyla tamamlayan polisten kamu
görevlisine her meslekten uçma sevdalıları için Mehmet Şafak Yaşam ve Paraşüt Đniş
Alanında tören düzenlendi. Ali Dağı'nın zirvesinde uçarak alana inen yamaç paraşütü
tutkunlarının sertifika törenine Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım’ın yanı sıra, kursiyerler
ve yamaç paraşütü tutkunları katıldı. Burada konuşan Başkan Rifat Yıldırım, artık dünyada

hava sporlarında bir marka ve merkez olduklarını belirterek, "Altyapı noktasında take off
(kalkış) tribünü ve şehir merkezine yakın iniş pisti olan tek merkez Talas" dedi.
Başkan Yıldırım, Ali Dağı'nın yamaç paraşütü, yelken kanat, model uçak ve paramotor olmak
üzere birçok alanda faaliyet gösteren tek merkez olduğunun altını çizerek, "Ülkemizi temsil
etmek, tanıtmak ve dışarıya açmak bizi gururlandırıyor. Birçok yerde bu sporları yapmak için
ciddi paralar harcıyorlar, ama yıllardır biz bunu nerdeyse sıfır maliyetle yapıyoruz. 10 yıldır
çıktığımız bu yolculukta kendi hocalarımızla, pilotlarımızla yarışmalara katılıp dereceler elde
ediyoruz. Bu da verdiğimiz eğitimlerle mümkün oluyor" diye konuştu.
Amaçlarının insanların dışarıdan Ali Dağı'na gelip uçmalarını sağlamak olmadığını kaydeden
Başkan Yıldırım, "Kayseri’de yaşayan insanlara bu sporu sevdirelim istedik. Benim en çok
mutluluğum Ali Dağı’nı seyrettiğimde bir başka anlam kazanması ve bir başka güzellik
oluşması. Ve bununla birlikte Ali Dağı’ndaki tesisleşmesinin önünün açılması. Ali Dağı,
teleferiğiyle tesisleriyle düşündüğümüzde çok daha ayrı bir marka haline dönüşecek.
Talasımızı ikiye katlayacak ve şehrimizi çok daha iyi ifade edebilecek" şeklinde konuştu.
Talas Belediyesi yamaç paraşütü eğitmeni Hamdi Şıray, "2013 yılı eylül ayında yaptığımız
kursların sertifika törenini bugün yaptık. Havaların da düzelmeye başlamasıyla kurslarımıza
devam edeceğiz. Başkanımız Rifat Yıldırım’a söz verdik. 2014 yılında öğrencilerimizi
mükemmel şekilde yetiştirip yarışmalarda da ödüller gelmeye başlayacak" dedi.
Kursiyerlerden Mehmet Tarı, "Sertifikamı aldığım için çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza
bize bu imkanı sunduğu için ve öğretmenlerimizi verdikleri eğitim için çok teşekkür etmek
isterim. Artık ömrümüz boyunca bu sertifikalarla uçuşlar yapabileceğiz. Herkese bu güzel
duyguyu yaşamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Bir diğer kursiyer Bekir Karataş ise "Ben polis memuruyum. Burada arkadaşları uçarken
gördüm. Çocukluktan beri hayalimiz gökyüzünde uçmaktı. Talas Belediyesinin bu işi
yaptığını gördük ve kurslara katıldık. Burada sertifikalarımızı alarak hayallerimizi
gerçekleştirmiş olduk." şeklinde konuştu.
Başka bir kursiyer emekli asker Ekin Çalı da, "Đçimizde olan uçuş ukdesini Talas
Belediyesi’nin bize sağlamış olduğu imkânlar ile başladık" dedi.
Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5732.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Güneş Solak Hukuk Bürosu Açıldı
Kayseri'nin tanınmış simalarından Güneş Solak, ilerlemiş yaşına rağmen Đstanbul Hukuk
Fakültesi'nden mezun oldu ve Kocasinan Đlçesindeki Hukuk Plaza'da bürosunu açtı.Güneş
Solak Hukuk Bürosu'nun açılışına, Kayseri Vali Yardımcısı...
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Kayseri'nin tanınmış simalarından Güneş Solak, ilerlemiş yaşına rağmen Đstanbul Hukuk
Fakültesi'nden mezun oldu ve Kocasinan Đlçesindeki Hukuk Plaza'da bürosunu açtı.
Güneş Solak Hukuk Bürosu'nun açılışına, Kayseri Vali Yardımcısı Davut Haner, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ve çok sayıda
davetli katıldı. Hukuk Bürosu'nun açılış kurdelasını kesmeden önce bir açıklama yapan Güneş
Solak, ''Bu yaşta üniversite bitirip hukukçu olmak, çok güzel bir duygu. Ülkemizin iyi

hukukçulara ihtiyacı var. Bu işi genç arkadaşlar götürecekler ama biz de ömrümüz elverdiği
kadarıyla iyi bir hukukçu olmak için çalışacağız. Açılışımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür
ediyorum'' dedi.
Hukuk Bürosu'nun açılış kurdelasını, Vali Yardımcısı Davut Haner, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Avukat Güneş Solak ve Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç
birlikte kesti. Kurdela kesiminin ardından dua edildi.
Bu arada Avukat Güneş Solak, ''Hukuk Fakültesini bitirip avukat olmakla, rahmetli babamın
da vasiyetini yerine getirmiş oldum. Rahmetli babamın bana böyle bir vasiyeti vardı, mekanı
cennet olsun'' diye konuştu.
Açılıştan sonra Avukat Güneş Solak, annesi ve diğer davetlilerle bir süre sohbet eden
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ''Güneş hanımı gerçekten tebrik etmek
lazım. Bu yaşında böylesine zor bir bölümü bitirerek avukat oldu. Hele Đstanbul Hukuk
Fakültesi çift numara kısmının öyle bir kitabı vardı ki, Ceza Hukuku ders kitabı her biri 3
parmak kalınlığında 3 cilt. Bunları okuyup okulu bitirme başarısı göstermek gerçekten
tekdirle karşılanmalı'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5733.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Okul Sütleri Dağıtılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının 2'nci döneminin başlamasıyla
birlikte, okullarda 'Okul Sütü' dağıtımına başladı. Kayseri'deki 518 okuldaki 104 bin 532
öğrenci süt dağıtımından yararlanırken, 8 bin...
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının 2'nci döneminin başlamasıyla
birlikte, okullarda 'Okul Sütü' dağıtımına başladı. Kayseri'deki 518 okuldaki 104 bin 532
öğrenci süt dağıtımından yararlanırken, 8 bin 396 öğrencinin velisi ise çocuklarına süt
verilmemesi için dilekçe verdi.
Kayseri'deki resmi ve özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokullarda (1,2,3,4'üncü
sınıflar) süt dağıtımına başlandı. Süt dağıtımıyla ilgili olarak Kocasinan ilçesindeki Mehmet
Sepici 60. Yıl Cumhuriyet Đlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, Kayseri Vali Yardımcısı
Mehmet Emin Avcı, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yımza, Đl Sağlık Müdürü Ahmet
Öksüzkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürü Şerafettin Akyüz, Gençlik ve Spor Đl
Müdürü Murat Eskici ile diğer ilgililer katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, okulun
bir sınıfındaki öğrencilere süt dağıttı. Sınıfta işlenen Türkçe dersindeki konunun, Türk bayrağı
olduğunu öğrenen Vali Yardımcısı Avcı, öğrencilere bayrağın önemini ve dünyadaki en güzel
bayrağın hangisi olduğunu sordu. Öğrenciler, bu sorular karşısında, "Bayrak bağımsızlığın
sembolüdür, dünyadaki en güzel bayrak da bizim bayrağımız" cevabını verdi.

Sınıftaki öğrencilere tek tek süt dağıtan Vali Yardımcısı Avcı, daha sonra yaptığı açıklamada,
Milli Eğitim Bakanlığının, bütün öneminin anlaşılması ve süt içme alışkanlığının
oluşturulması amacıyla 3 yıldır okullarda ücretsiz süt dağıttığını bildirdi. Avcı, "Bugün de biz
buraya hep birlikte süt içmek için geldik. Kayseri'de 104 bin çocuğumuza dağıtılıyor.
Velilerden bazıları, çocuğuna süt verilmesini istemedi. Bazı veliler 'Ben çocuğuma süt
verilmesini istemiyorum' demişler. 9 bin kadar öğrencimizin anne ve babasının herhalde evde
kendi özel sütleri var veya köyden mi getiriyorlar bilemiyorum. Onlar çocuklarına süt
verilmesini istememiş. Kayseri'de 104 bin çocuğumuz, bu saatlerde sütlerini içmiş olacaklar.
Sütün çocuk beslenmesinde önemli bir yeri var. Çocuklarda süt içme alışkanlığı olsun diye bu
dağıtımı yapıyoruz. Sütte bol miktarda kalsiyum var ve bu kalsiyum özellikle çocuklarda
gelişimi sağlıyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5734.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Pınarbaşı Devlet Hastanesi Yenilendi
Pınarbaşı Devlet Hastanesi yapılan tadilatlar ve teknolojik cihazların da yenilenmesiyle daha
da iyi hizmet veriyor.Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, ‘’Hastanemizi bu
yıl büyük tadilat geçirdi. Hastanemizin daha iyi hizmet...
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Pınarbaşı Devlet Hastanesi yapılan tadilatlar ve teknolojik cihazların da yenilenmesiyle daha
da iyi hizmet veriyor.
Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, ‘’Hastanemizi bu yıl büyük tadilat
geçirdi. Hastanemizin daha iyi hizmet verebilmesi için teknolojik olarak da yenilendi. Şu anda
hastanemizde genel cerrahi ve anestezi uzmanı eşliğinde çeşitli ameliyatlar yapılmakta” dedi.
Başhekim Çakır, “Diyaliz ünitesinin yatak sayısı artırıldı. Ayrıca diyaliz hastaları için Genel
sekreterliğimizce temin edilen 1 adet diyaliz hasta nakil aracıda hizmete başladı. Şu anda daha
çok hastaya hizmet veriyor. Hastanemizde genel cerrahi, dahiliye, çocuk sağlığı ve
hastalıkları, anestezi uzmanları, haftada bir gün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olacak
şekilde poliklinik hizmetleri ve acil serviste 5 doktorumuzla hizmet vermekteyiz. Đlçemize 7080 km uzaklıkta köylerimiz var. Hastalarımız Đlçem iz’de hastalarımızın Kayseri’ye gitmesine
gerek kalmadan birçok sağlık problemini çözmeye çalışıyoruz. Hastanemiz diş kliniği 2013
aralık ayından itibaren diş protez tedavisine başlamış olup 2 diş hekimi ile hizmet
vermektedir” diye konuştu.
“2012’de hastanemiz servislerinde 160 hasta yatarak tedavi görmüş iken bu sayı 2013’te
590’a çıktı” diyen Başhekim Çakır, “Đl merkezine gitmeden ilçemiz hastanesinde tedavi oldu.
Önümüzdeki aylarda yeni Devlet Hastanemizin temelini atacağız inşallah. Pınarbaşı ilçesi
küçük ama coğrafi açıdan çok büyük ve yol trafiği açısından da bir kavşak noktası olması ve
trafiğin yoğun olması nedeniyle yeni ve büyük bir hastaneye çok acil ihtiyaç var. Malum
geçen haftalarda çok üzücü bir otobüs kazası yaşandı. Bu kaza da 30 yaralı vatandaşımıza

aynı anda başarılı bir şekilde acil müdahalesini yapıp hızlı bir şekilde ileri tedavilerinin
yapılması için il merkezine sevklerini sağladık. Đzinli olan olamayan bütün personelimiz canla
başla çalıştı. Hepsine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve hayatını
kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyorum” ifadesinde
bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5735.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Sobadan Çıkan Gazdan Zehirlenen Bir Kişi
Tedavi Altına Alındı
Kayseri'nin Develi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi
hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre Kılıçkaya köyünde meydana gelen olayda
A.B.'nin ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan...
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Kayseri'nin Develi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi
hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kılıçkaya köyünde meydana gelen olayda A.B.'nin ısınmak için yaktığı
kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5736.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Talas’ı daha ileriye götürecek işler yapacağız
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Uzunyayla Kültür ve
Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti
Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Uzunyayla Kültür...
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Uzunyayla Kültür ve
Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr.
Mustafa Palancıoğlu, Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek projelerini
paylaştı.
Önümüzdeki seçimlerin önemine dikkat çeken Palancıoğlu, "Bu seçimlerde kullanacağımız
oyların mesuliyeti her zamankinden daha fazla. Bu nedenle, oy verirken bir kez daha
düşünmeliyiz. Engellilerin, kadınların, gençlerin, esnafın ve emeklilerin kısacası herkesimin
kullanabileceği, faydalanabileceği projeler üretiyor, hayata geçirmeyi planlıyoruz. Birçok
projenin hem plan hem de uygulama aşamasında bizzat görev aldık. Đnşallah birikim ve
tecrübemizi Talas’a aktaracağız. Talas’ımıza ve Talas Halkımıza yakışacak işler, icraatlar
yapma arzusundayız. Birlikte çalışarak, katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla Talas’ı daha
ileriye götürecek işler yapacağız." dedi.
Ziyaret sonrası Palancıoğlu, Kafkas kalpağı ve kaftanı giyerek dernek yöneticileriyle birlikte
fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5737.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

BBP
ANTALYA’DA
MODELĐNĐ BELĐRLEDĐ.

BELEDĐYECĐLĐK

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi "BBP Özgün Belediyecilik Modelinin Açıklanması ve
Parti Đçi Eğitim Toplantısı" ve aday tanıtımı töreni için Antalya'nın Kemer ilçesinde bir araya
geldi. Kayseri'den başkan adaylarının da katıldığı toplantıda "Birlikte Belediyecilik modeli"
belirlendi. Büyük Birlik Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 mart yerel seçimlerde partisin
kullanacağı slonganları da adaylara duyurdu.
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Büyük Birlik Partisi genel merkezi tarafından düzenlen toplantıya, Kayseri il Başkanı Yaşar
Bekir Soğman, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Saraçoğlu ve Kocasinan Belediye
Başkan Adayı Đbrahim Özbek'in de katıldı. 81 ilden belediye başkan adaylarının katıldığı
toplantı salonuna, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, alkışlarla ve "Başbakan Destici"
sloganlarıyla girdi. Büyük Birlik Partisine CHP, MHP ve HAS partiden geçerek kendi
bölgelerinde belediye başkan adayı olan isimleri tanıtan ve rozet takan Genel Başkan Mustafa
Destici," "Antalya'daki bu coşku partimiz adına her yere yayılmış durumda. Partimiz adına
önümüzdeki seçimleri çok önemsiyoruz. Hareketimiz açısından bu yerel seçimler bir genel
seçim havasına da büründü. Birlikte belediyecilik modelimizi 3 gün boyunca belirledik. Bu
güne kadar bir siyasi parti tarafından milletimize yerel yönetimler ve belediyecilikle ilgili
sunulacak en kapsamlı bir proje olacaktır.
Kur’an rehberimiz Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) önderimiz, Merhum
Muhsin Yazıcıoğlu liderimizdir.

Bu seçimler, belediyelikleri kazanma ve oy oranını artırma açısından galibi Büyük Birlik
Partisi olacaktır. Kur’an rehberimiz Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (SAV)
önderimiz, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu liderimizdir. Biz bunlara bakarak tavrımızı ve yol
haritamızı belirleriz. Allahın izniyle geçmişi hiç bir yolsuzluğa karışmamış ve usulsüzlük
yapmamış partimiz halkımız tarafında Alternatif görülmekte ve her geçen gün partimize
katılımlar artmaktadır"dedi.Türkiye’nin değişik illerinde gelen başkan adaylarıyla tek tek
ilgilenen Destici, 30 mart yerel seçimlerde adayların ve teşkilatların dikkatli olması
gerektiğini söyledi. Seçimlerde kullanılmak üzere iki slogan belirleyen Genel Başkan Destici,
sloganları salonda bulunan partililere tekrar ettirdi. Destici'nin belirlediği sloganlar ise şu
şekilde; "Bir farkınız olsun, bu sefer büyük birlik olsun, hizmette birlik, belediyelerde birlik,
bu sefer büyük birlik"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5738.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

DEVELĐ AKP ADAYI MEHMET CABBAR
ĐSTANBUL DERNEKLERĐNĐN DESTEĞĐNĐ
ALDI
08.02.2012 Günü Đstanbul Behçelievler Hacıbozanoğullarında Bahçelievler Belediye Başkanı
Osman Develioğlunun konuğu Develi AKP Belediye başkanı adayı Mehmet Cabbardı.
Yemekli toplantıya Đstanbulda bulunan Develi ilçe ve köy dernekleri başkan ve yönetim
kurulları katıldılar.
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Toplantı Bahçelievler Belediye Başkan yardımcısı Metin Alıcı hoş geldin konuşmasından
sonra. Develi ilçe başkanı Mehmet Durukan’a söz verdi. Durukan Develi ile ilgili bilgiler
verdi ve destek verdikleri için derneklere ve hayırseverlere teşekkür etti.
Daha sonra başkan adayı Mehmet Cabbar’a söz verilmiştir. Başkan destek ve dua istemiş, bu
toplantıyı düzenleyen Osman başkana teşekkür etmiştir.
Başkan Develioğlu yaptığı konuşmasında daha önce Recep Özkan başkana yaptıkları desteği
Mehmet Cabbarada yapılması gerektiğini söyledi ve toplantıya katılanlara seçim için
çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Toplantıya yirminin
üzerinde Develi derneği katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5739.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Çelik, sakatlar derneğini ziyaret etti
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Anadolu Sakatlar Derneği ve
Kocasinan Ziraat Odası’nı ziyaret etti. AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa
Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Sakatlar Derneği’ni ziyaret etti.
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Anadolu Sakatlar Derneği ve
Kocasinan Ziraat Odası’nı ziyaret etti.
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, seçim çalışmaları kapsamında
Anadolu Sakatlar Derneği’ni ziyaret etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer’in de
eşlik ettiği ziyarette Dernek Başkanı Osman Kılınç’tan faaliyetleri hakkında bilgiler alan
Mustafa Çelik, “Engellilerle ilgili yapacağımız çalışmalarda kurumsallaşmış derneklerle bir
araya gelerek, görüşlerini alacağız. Asıl olan bir eser bırakabilmektir. Bu tür çalışmalarda da
belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Sizlerle ilgili hem Kocasinan Belediyesi olarak
hem de Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapacağımız büyük projelerimiz var. Bu
çalışmalarla sizin yüzünüz gülerse, bizim yüzümüz de gülecek. Engelliler için konfor
oluşturacağız” diye konuştu.
Türkiye’de engelliler adına yapılan çalışmalarla birlikte çok şeyin değiştiğine vurgu yapan
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer ise “Engelli kardeşlerimizin günlük yaşantılarını
en güzel şekilde idame ettirebilmesi belediyelerin çalışmalarıyla bağlantılı. Başkan
adayımızın engelliler için çok güzel projeleri olduğunu biliyorum” dedi.
Mustafa Çelik’in bir sonraki durağı Kocasinan Ziraat Odası oldu. Oda Başkanı Abdulkadir
Güneş ve muhtarlar tarafından karşılanan Çelik’e süt ikram edildi.
Kocasinan Belediyesi ile sürekli bağlantı halinde olduklarını ifade eden Kocasinan Ziraat
Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, “Hinterlandın dışında olmamıza rağmen Bekir Yıldız
başkanımız bizlere çok destek verdi. Köylerimizin mahalle olmasıyla birlikte artık ayrımız
gayrımız kalmadı” dedi.
Kocasinan Bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilerle yapılacak istişarelerin ardından sorunların
çözümü için gayret göstereceklerini belirten AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Mustafa Çelik, “Kocasinan diğer ilçelere nazaran çiftçisi çok olan bir bölge. Sınırları
itibariyle de bir ucu Yozgat’a bir ucu da Nevşehir’e uzanıyor. Sınırlarımız içinde iki de
barajımız var. Đnşallah bu şartlarda çiftçimizi, köylümüzü daha ileriye, daha çok kazanca nasıl
ulaştıracağımızın gayreti içinde olacağız. Belediye olarak üstümüze düşen ne ise şimdiden
yapmaya söz veriyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5740.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Demokrat Parti Melikgazi Belediye Başkan
Adayı Gündüz Gazetemizi Ziyaret Etti
Demokrat Parti Melikgazi Belediye Başkan adayı Bülent Gündüz, “ Hizmet için aday oldum”
dedi.
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Gazetemizi ziyaret eden Bülent Gündüz, seçim çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Kayseri’nin
ve özellikle Melikgazi bölgesinin en büyük sorunlarından birisinin ulaşım olduğuna dikkat
çeken Gündüz, “ Bu trafik sorununu ortadan kaldıracak ve daha güzel bir Melikgazi
oluşturmak için yola çıktım. Seçildiğim taktirde inşallah güzel hizmetler yapacağım” diye
konuştu.
“ Demokrat Parti her zaman bu ülkenin mihenk taşı olmuştur” diyen Bülent Gündüz, “ Ben
gençlik kollarından tutunda demokrat partinin birçok kademesinde görev yaptım. Yerel
seçimlerde de Melikgazi Belediye Başkanlığına aday oldum. Partimin ülkemizin tarihindeki
yeri çok önemlidir. Kayseri’de de demokrat partili insanların bizi destekleyeceğine
inanıyorum” dedi.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5741.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Hacılar Erciyes Spor, Hacılarlı
Đşadamlarından Destek Đstiyor
Hacılar Erciyes Spor, Süper Amatörde tarihinde ilk defa bu yıl şampiyonluğa oynuyor. Ancak
futbolcu ve yöneticiler elde ettikleri başarılara rağmen destek alamadıklarından dolayı
rahatsız.
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Hacılar Erciyes Spor, Süper amatörde bu yıl şampiyonluğa oynuyor. Başarı elde ettikleri

taktirde Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselecek. Bölgesel Amatör Lig’inden elde edilecek
başarının ardından da 3. Lig’te oynamaya hak kazanacaklar. Bu yılki başarının kulüp
tarihinde ilk olduğunu kaydeden kulüp yöneticilerinden Hamdi Acar; “Kendi imkanlarımızla
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tesisimiz yok. Şampiyon olup bir ilke imza atacağız ve 3.
Lig’e çıkacağız. Elimizden geldiğince oyuncularımızı harçlıksız bırakmıyoruz. Ama yeterli
değil. Hacılarlı işadamlarına destek vermeleri için ziyarette bulunduk ancak herhangi bir
yardımda bulunmaya yanaşmadılar. Hocamız Emin Gök, Para almadan çalışıyor. Bu nedenle
kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizim isteğimiz güzel bir tesis. Bu çocuklar bunu
hakkediyor” şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5742.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

KAYSERĐ’DE “CADI AVI”
Erkinbeğ Uygurtürk
erkinbeg@yahoo.com
11 Şubat 2014, 09:55

Son zamanların moda tabiri olan “ Paralel Yapılanma” kavramı aldı başını gidiyor.
Hükümet cemaate, cemaat hükümete yapmadığını bırakmadı.
Bence iki tarafta yanlış yapıyor. 17 Aralık operasyonları ile başlayan süreçte ortaya çıkan
tabloya bir bakarsanız görürsünüz. “ Sen şucusun” diyerek binlerce insanın görev yeri
değiştirildi. Cemaate yakın insanlarda Hükümeti zorda bırakmak için ülkeye zarar vermeye
devam ediyor.
Peki, buradan kim kazançlı çıkıyor?
Kimse.
Yahudinin Müslümana yapamadığını biz kendi kendimize yapıyoruz.
Bütün bu 17 Aralık operasyonlarından sonra başlayan süreçte en zararlı çıkan yine
Müslümanlar oluyor. Ben ne cemaatçiyim nede AK Partili. Đkisinin de sevdiğim ve
sevmediğimi tarafları var. Ama yanlış yapıyorsunuz. Đkiniz de yanlış yapıyorsunuz.
Birde bu işin dışında olup da olayları kendi lehine çevirmeye çalışanlar var. Esas sıkıntı da
bundan kaynaklanıyor.
28 Şubat sürecini hatırlayın. Ne olmuştu o zaman; Birisine bir şey yapmak istediğin zaman
hemen ihbar telefonları gelir ve “ Şu evde şunlar yapılıyor. Şu kurum yeşil sermaye, şu
adam ya da kadın Đrticacı” diye fişlendiği zaman o kişinin hayatı kararıyordu. Öyle olmadı
mı? 28 Şubat döneminde yüzlerce, binlerce insan “ Đrticacı” yaftasıyla görevlerinden olmadı
mı?
Oldu.
Peki biz o dönemi lanetlemedik mi?
Evet lanetledik.
Başörtülü olduğu için okuyamayan, Orduevlerine giremeyen, askerlik görevinden men edilen,
ya da memuriyetinden olan insanlar binlerce mağdur ortaya çıktı.
Bunları neden söylüyorum.
Şimdi de aynı olaylar olmaya başladı da o yüzden.

Sadece aktörler değişti.
Hükümete yakın kişiler şimdi çıkıp, “ Şurada Paralel Yapılanma var. Orada paralel yapılanma
var” diyerek hedef göstermeye başladı. Bizim gazetemizde dün çıkan “ Kaymek’te Paralel
Yapılanma Var mı?” haberi de buna bir örnektir. Kayseri’de de işin boyutu değişmeye
başlayacak. Artık insanlar cemaatçi yada AK Partili olduğu için fişlenmeye başlayacak.
Cemaatçiler AK Partililere, AK Partililer de Cemaatçilere yan gözle bakmaya başlayacak.
Böyle olmaz ve olmamalı.
Herkes sonuçta Müslüman.
Birbirimize zarar veriyoruz.
Cemaate sempati duyan kişilerin özellikle şu dönemde çok dikkatli olması lazım.
Ülkemize ve milletimize zarar verecek hal ve hareketlerden kaçınması lazım.
Bu ülke hepimizin. Ülkemizin dönen çarklarından birisi kırılırsa hepimiz altında kalırız.
AK Partili olan ya da ona sempati duyanlarda çok dikkatli olması lazım. Đnsanları ya da
kurumları özellikle Kayseri için söylüyorum “Paralel Yapılanma” adı altında itham etmenin
kimseye bir faydası yok. Bu sadece fırsatçılık ve 28 Şubatın yapamadığını yapma adına
birilerinin ekmeğine yağ sürmeden öteye geçmez.
Bugün Kaymekle başlayan bu “ Paralel Yapılanma” olayı yarın Kayseri’de başka bir kurum
ya da şahıslara kadar gidebilir. Ben şimdiden bunun yanlış bir hareket olacağını söyleme
adına bunları yazdım. Đlerleyen günlerde bu olaylar Kayseri’de “ Cadı Avına” döner
endişesini taşıyorum. Kayseri hem AK Parti, hem de cemaate yakın insanların çok fazla
olduğu ve iç içe geçtiği bir şehir.
Kayseri’de bu türlü atraksiyonlar bize, şehrimize ve nihayetinde ülkemize zarar verir.
Benim bu yazdıklarıma katılan olur ya da olmaz.
Herkesin düşencesine saygılıyım.
Ama yazımın sonunda şunu son kez söyleme gerekirse Müslüman Müslümanın düşmanı
olamaz. Böyle bir düşmanlık besleyen ya da bir hesap içinde olan varsa unutmasın ki “
Allahın’da bir hesabı var” Vesselam.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5743.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

“Esnafımızı Sanayici Haline Getireceğiz
”Đlim Hikmet Vakfı’nda konuşan ANESĐAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kılavuz;
“Türkiye’de Esnaf, işadamı ve sanayiciyi buluşturan başka bir siyad yok. Esnafımızı sanayici
haline getireceğiz. Bu anlamda biz bir ilkiz. ” dedi.
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Anadolu Esnaf, Sanayici ve Đşadamları Derneği (ANESĐAD) Yönetim Kurulu üyeleri ve
Yönetim Kurulu başkanı Ali Kılavuz ile birlikte Đlim Hikmet Vakfı’nda Kayserili işadamları
ile buluştu. Buluşmada söz alan Đlim Hikmet Vakfı Başkanı Mustafa Doğu Mevcut ekonomik
yapıların kapitalist yapı ile şekillenmiş durumda olduklarını belirterek “Bu da değerlerimizle

bağdaşmıyor. Değerlerimizle bağdaşan ekonomik yapılara ihtiyacımız var. Ülkede anti tez
değil, tez olmalıyız. Gündemi bizim belirlememiz gerekir” şeklinde konuştu.
“Sele kapılmış gidiyoruz”
Doğu’nun konuşmasının ardından Anadolu Esnaf ve Sanayiciler Derneği’nin tanıtım filmi
izlendi. Tanıtım filmi izlendikten sonra konuşan ANESĐAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Kılavuz ise; “Çağımızın referanslarını iyi anlamamız gerekiyor. Müslüman şahsiyetini
oluşturan bir ortamda değiliz. Liberal kapitalist düzen bizim Müslüman şahıs olarak
durmamızı zorlaştırıyor. Bizim olmayan bir ortamda yaşıyoruz. Yaşanan sürecin sahibi
değiliz. Biz sele kapılmış gidiyoruz.” dedi.
“Esnafımızı, sanayici haline getireceğiz”
Müslümanlar olarak kendimizi hep yalnız hissettiğimizi kaydeden Kılavuz, bunun yanlış
olduğunu birlik ve beraber olmamız gerektiğini söyledi. Kılavuz, daha sonra ANESĐYAD’ın
nasıl bir oluşum olduğu konusunda bilgiler vererek sözlerine şöyle devam etti; “ANESĐAD 16
kişi ile kuruldu ve diğer siyadlardan farklıyız. Anadolu’da birçok dernek ve vakfın üst çatısı
konumundaki Anadolu Platformu’nun altyapısına sahibiz. Malatya ve Gaziantep’te şubeleştik.
Adana şubeleşmek istiyor. Yine hazırlık aşamasında olan bazı illerimiz var. Onlar da gerekli
hazırlıklarının ardından şubeleşecekler. Neden yeni bir siyad ihtiyacı duyduğumuzu merak
ediyorsunuzdur. Çünkü mevcut SĐAD’lar ihtiyacımızı karşılamıyor. Đslam ticaret ahlakında
birliktelik ihtiyacımız var. Özür dileyerek söylüyorum, esnafı adamdan sayıp üye yapan yok.
Esnafımızı sanayici haline getireceğiz. Esnaf, sanayici ve işadamı bir arada olacak. Biz
esnafımızı da sanayicimizin yerine koymalıyız ve koyacağız.
Biz mülkü ateşten kor biliriz. Allah’ın emaneti biliriz. Bizim kardeşlik hukukumuz parayla
değildir. Böyle bir SĐYAD Türkiye’de yok. Çünkü esnaf, işadamı ve sanayiciyi buluşturuyor.
Çalışma şeklimiz de farklı çünkü bizim üst çatımız olan bir platformumuz var. Bizim
kültürümüzde at başı yarış ve gözleri kör eden bir hırs yoktur.”

Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5744.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Anadilini Đyi Bilmeyen, Yabancı Dili De Đyi
Öğrenemez
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 20 yaşında. Biz de
bunu fırsat bilerek bölümün başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül ile özel bir söyleşi
gerçekleştirdik. Söyleşimizde yabancı dil öğreniminde yaşanan sıkıntıların nedenlerini de
sorduk. Üçgül, sorunun insanların kendi anadillerini de iyi bilmediklerinden kaynaklandığını
söyledi.
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Uzun bir aradan sonra yeni bir söyleşim ile karşınızdayım. Bu seferki adresim Erciyes

Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü oldu. Zira bölüm bu eğitim-öğretim yılında 20.
yaşına girdi. Bunu fırsat bilerek Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç
Üçgül ile görüştüm. Üçgül ile Erciyes Üniversitesi senatosu tarafından 1993-1994 eğitimöğretim yılında kurulmasın karar verilen bölümün geçen 20 yılını konuştuk. Biz merak
ettiklerimizi sorduk, Üçgül ise içtenlikle sorularımızı cevapladı. Söyleşimizin odak noktası
bölümün gelişimi ve bölümü tercih eden öğrencilere ne gibi faydalar sağladığı üzerine oldu.
Tabi bir dil bölümü hocasını da bulmuşken, bazılarının kabusu olan dil öğreniminde yaşanan
sorunların nedenlerini de sormadan edemedim. Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı
Bölümü hakkında birçok önemli hususu bulacağınız bu söyleşi, gelecek yıllarda bu bölümü
seçecekler içinde bir rehber niteliği taşıyacağı inancındayım. Bu inancımın gerçekleşmesi
dileğiyle keyifli okumalar…
Bize geçen 20 yılı özetleyebilir misiniz?
Erciyes Üniversitesi senatosu tarafından 1993-1994 eğitim-öğretim yılında bölümün
kurulmasına karar verildi. 1994-1995 yılında ise, 20 öğrenci alarak eğitim ve öğretime
başlamış olduk. Benimle birlikte 2 Moldovyalı hoca ile bölüm kuruldu. Ardından bir
araştırma görevlisi göreve başladı. 20 yıl içerisinde akademik kadromuz genişleyerek devam
etti.
Đlk mezunlarınızı ne zaman verdiniz? Mezunlarınız hangi alanlarda istihdam şansını
buldu?
1998 yılında 17 kişi ile ilk mezunlarımızı verdik. Mezunlarımızın %50’si mezun oldukları yıl
kamu kuruluşlarında kadro hakları olmamasına rağmen o yıl istihdam oldular. Bazı
öğrencilerimiz burslu olarak Rusya’ya giderek yüksek lisans ve doktora programlarına
başladılar. 2000 yılında Lisansüstü programlara başladık. Ardından eğitimlerinin devamı için
Doktora programını açtık.
2004 yılından sonra Rus Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olanlara Turizm ve Otelcilik
Anadolu liselerinde yabancı eğitimini vermek için öğretmenlik yapma hakkı verildi. Bu
bölümümüze olan rağbeti artırdı. Çünkü daha önce kamu kuruluşlarında istihdam şansı
bulamıyorlardı. 2004 yılında 10 tane öğretmen ataması yapıldı. Bu 10 atamadan 6’sı bizim
öğrencilerimizdi. Bu da bizim için büyük bir başarı… Pedagojik eğitimin edebiyat
fakültesinden alınmasının ardından bu açığı eğitim fakültesi ile görüşerek kapatmaya çalıştık.
Pedagojik eğitimin yerine geçen Rusça bölümün tezsiz yüksek lisans programını başlattık.
Bizim 15 öğrencimiz tezsiz yüksek lisansa başlamıştı. 2 öğrencimiz eğitimi sırasında
araştırma görevlisi kadrosuna başladı. Geriye kalan 13 öğrencimizin tamamı ülkenin çeşitli
yerlerine atandılar. Bu hem bizi hem de okuyan öğrencilerimizi sevindirdi ve
motivasyonumuzun artmasını sağladı.
Dil eğitimi zorlu bir süreçtir. Siz bu süreçte ne gibi zorluklar çekiyorsunuz?
Rus Dili ve Edebiyatında eğitim sıfırdan başlar. Đlk önce alfabeyi öğretmeye başlarız sonra da
eğitimi onun üzerine inşaa etmeye devam ederiz. Bu aşamada ciddi zorluklar çekiyoruz. Bunu
aşmak için gelen öğrencilerin de hiçbir altyapısı olmadığını bilerek hazırlık sınıfı açmaya
karar verdik. Tabi hazırlık sınıfı açtığınızda eğitim 5 yıla uzamış oluyor. Ama diğer yandan
düşündüğünüzde haftanın tüm günleri sadece dil eğitimine yoğunlaşarak daha kaliteli bir dil
eğitimi alıyorsunuz. Tabi öğrencilerimiz arasında hazırlık sınıfı isterler mi diye de anket
yaptık. Öğrencilerimizin %70’i hazırlık olursa iyi olur cevabını verdi. Bu nedenle 2013-2014
eğitim öğretimine hazırlık sınıfı ile başladık. 44 örgün öğretim, 46 ikinci öğretim olmak üzere
toplam 90 öğrenci hazırlık sınıfımıza geldi. Bunların içerisinde 5’i yabancı uyruklu
öğrencimizdir. Geriye kalan öğrencilerimiz Türkiye’den öğrenciler.
Hazırlık sınıfı açarken tereddütlerimiz vardı. Ancak bölümümüz 2013-2014 eğitim-öğretim
yılında çok yüksek puanlarla tercih edildi. Bizim kafamızdaki tereddütlerde böylelikle gitti.
Geçen yıl da bölümümüzün ikinci öğretimini açtık. Çünkü burada çeşitli iş kollarında
çalışanlar var. Bunlar bölümümüzün eğer ikinci öğretim varsa okurduk şeklinde talepler oldu.

Đstanbul ve Ankara’da bu talebin doğal olduğunu Ancak Kayseri’de bunun çok talep
görmeyeceği endişesindeydik. Beklenenin üzerinde öğrenci aldık. Đkinci öğretimi seçenlerde
erkek öğrencilerimizin yoğunluğu fazla oldu. Daha önce bayan öğrencilerimizin oranı erkek
öğrencilere oranla daha fazlaydı.
Türkiye’de Rus dili ve Edebiyatı bölümünün ikinci öğretimi bizim üniversitenin dışında başka
bir yerde yok. Bölümün ikinci öğretimini ilk açan biziz.
Türkiye’de Kaç Üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı bölümü var?
Şuan için Ankara, Gazi, Đstanbul, Selçuk, Kars, Erzurum, Eskişehir ve bizim üniversite olmak
üzere toplam 8 üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm olarak var. Bunun dışında özel
üniversitelerde de bölümümüz mevcut. Okan ve Fatih üniversitesinde bölüm olarak 11
üniversitede de seçmeli yabancı dil olarak Rusça okutuluyor.
Türkiye’de bölüm, Erciyes’te ilk kurulanlardan mı?
Türkiye’de Rus Dili bölümü olarak en eski üniversite Ankara’dır. Bölüm burada 1935’te
kurulmuştur. Ankara Üniversitesi’nin ardından 1993’te Đstanbul’da bölüm açıldı. 1994’te ise
Selçuk ve Erciyes üniversiteleri Rusça bölümlerini kurdular. Bizim Türkiye’de Rusça bölümü
olarak 3. açılan bölümüz.
Biz bölümü açtığımızda benimle birlikte 2 arkadaşım daha vardı. Şimdi ise 17 öğretim
elemanımız var. Bunlardan 3’ü yabancı uyruklu hocamız. Erciyes, yabancı uyruklu hocalara
şehre ve üniversiteye yakın konaklama imkanı sağlıyor. Bu nedenle Erciyes yabancı uyruklu
hocalar tarafından yoğun olarak tercih edilen bir üniversitedir. Đstanbul ve Ankara’da dahil
hiçbir devlet üniversitesi Erciyes Üniversitesi’nin sağladığı imkanları sağlamıyor.
Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iletişimimiz devam ediyor. Şuanda çok sayıda
üniversitede Rus Dili Edebiyatı ve Rus Dili Kültürü bölümleri kuruldu. Bir üniversitemizde
Mütercim Tercümanlık bölümü kuruldu. Buraya ÖYP ile öğretim elemanı alınması
gündemdedir.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü tercih eden
öğrenciler, eğitim sırasında ne gibi avantajlardan istifade edebilirler?
Erasmus çerçevesinde Estonya, Maceristan. Polonya ve Bulgaristan ile anlaşmamız var.
Erasmus ile her dönem 2 öğrencimiz bu üniversitelere gidebiliyor. Şimdi Mevlana
programından çok umutluyuz. Erasmus ile Avrupa ülkelerine gitmek mümkün. Ama oralarda
Rusça çok kullanılmıyor. Mevlana programında ise ülke sınırlaması yok. Bu açıdan Mevlana
programından umutluyuz. Öğrencilerimiz eski Sovyetler birliği ülkelerine Mevlana
çerçevesinde gidebilecekler. Yurtiçinde etkin olan Farabi programı var. Öğrencilerimizin bu
programlardan istifade etmesini de doğru buluyoruz.
Her dönem bir veya iki büyük organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kurduğu
Rus Kültür kulübümüz var. Faaliyetlerini daha aktif bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Rusya’da
çeşitli etkinlikleri takip etmeye çalışıyoruz. En son bölüm olarak ‘Soljenitsın’ etkinliğini
yaptık. 2011 yılında 2 edebiyat tek dünya adlı uluslararası bir etkinliği 15 Rus, 15 de Türk
yazarın katılımıyla gerçekleştirdik. Rus mutfağını tanıyalım, Rus Müziğini tanıyalım Rus
sinemasını tanıyalım şeklinde haftalık faaliyetlerimiz oluyor. Öğrencilerimiz çok faal ve
başarılı bir performans gerçekleştiriyorlar.
Öğrenci çok sıkı bir eğitimden geçiyor. Bu nedenle bazen şikayetçi oluyor. Ama yine de karlı
çıkan öğrencinin kendisi oluyor.
Son olarak dil öğrenimi ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Ülkemizde sancılı geçen
dil eğitimi ve öğrenimi var. Hatta birçok kişi için dil öğrenimi kabus haline bile
gelmiştir. Tabi bunu daha çok Đngilizce ’de yaşadıklarına şahit oluyoruz. Aynı sıkıntıyı
Rusca’da da yaşıyor musunuz?
Hangi dili öğretirseniz öğretin değişen bir şey yok. Çünkü öğrencimiz aynı… Türkiye’de
doğmuş, büyümüş ve aynı eğitim sisteminden geçen öğrenciler. Bu bizi çok zorlayan bir
husustur. Çünkü dile bir bilim gibi bakmak yerine bir beceri gibi bakmak gerekiyor.

Öğrencilerin dili rahat öğrenebilmeleri için kendilerini rahat ifade edebilme imkanı
sağlamalıyız. Öğrenciyi rahat bırakmak asla disiplinsiz bir eğitim anlamına gelmemeli.
Kendini ifade edebilme rahatlığını sağlamalıyız. Biz öğrencimize Rusça eğitim verirken
yaşadığımız en büyük sıkıntının nedeni, öğrencinin Türkçeyi de iyi bilmemesinden
kaynaklanıyor. Çünkü yabancı dili iyi öğrenen kişinin kendi anadilindeki eğitimi de iyi
alabilmelidir. Anadilini iyi bilmeyen yabancı dili iyi öğrenemez.
Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5745.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Samanyolu'nda tepki çeken sahne
Samanyolu Televizyonunda yayınlanan 'Şefkat Tepe' dizisinde ilginç bir sahneye imza
atılarak sınırlar zorlandı.
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Şefkat Tepe dizisinde akıllara durgunuk veren bir sahne gündeme geldi. Şefkat Tepe dizisi
bizzat Hz. Muhammed’i bir ışık halesi halinde diziye getirdi.
Dizinin karekterleri bir araya gelerek salavatlar çekerek Hz.Muhammed'in yanlarına
çağırdı.Kısa bir süre sonra bizzat Hz. Muhammed’in bir ışık halesi yanlarına geldi.
SOSYAL MEDYADA TEPKĐ YAĞDI
turgay güler @turgayguler
-Twet talimatı "verdirdikleri" Hazreti Peygamberi şimdi de "kamyon şöförü" yaptılar.
Yuh diyorum
Kaçın, imanınızı kurtarın.
M.Bur4k Gültekin @mBurakGultekin
-Peygamber Efendimiz Şefkat Tepe'ye de 'teşrif buyurmuş'. Hocanıza söyleyin Müslümanlık
bu değil
Talha @tbur4k
-Her yerinden kin, düşmanlık ve kan akan Şefkat Tepe dizisi Peygmber üzerinden kendisine
meşruiyet sağlamaya çalışıyor, tam bir rezillik...
hakan tuna @hakan_tunaa
-Fethullah Gülen, Hz. Peygamber'i kamyonete bindirip Şefkattepe'ye getirmiş.
Av.Ali AKTAŞ @aliaktas7
-Cemaat hurafelerle kirlettiği aziz Đslamı tahrip etmeye devam ediyor. Peygamberimiz
STVnin Şefkattepe filmine gelmiş!
Adem YILMAZ @medyAdem
-ŞEFKAT TEPE dizisi iyi bir ŞEFKAT TOKATI'nı hak ediyor!
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5746.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Kayseri Valiliği’nde
Toplantısı”

“seçim

Değerlendirme

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimi öncesinde Yüksek seçim
Kurulu tarafından seçime girebileceği açıklanan siyasi partilerden Kayseri’de aday gösteren
partilerin il başkanları ile “Seçim Değerlendirme Toplantısı”nda...
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimi öncesinde Yüksek seçim
Kurulu tarafından seçime girebileceği açıklanan siyasi partilerden Kayseri’de aday gösteren
partilerin il başkanları ile “Seçim Değerlendirme Toplantısı”nda bir araya geldi.
Vali Düzgün başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Đl Jandarma Komutanı
Albay Halil Uysal’ın yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Đl Başkanı Ömer
Dengiz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đl Başkan Vekili Hazeri Çölkuşu, Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) Đl Başkanı Mete Eke, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Đl Başkanı Tahsin
Yılmaz, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Đl Başkanı Rüştü Karataş, Demokrat parti (DP) Đl
Başkanı Đsmet Özbakkal, Emek Partisi (EMEP) Đl Başkanı Đsmet Gümüşoluk, Hür Dava
Partisi (HÜDAPAR) Đl Başkanı Mahmut Sami Göktaş, Đşçi Partisi (ĐP) Đl Başkanı Necdet
Tosun, Millet Partisi (MP) Đl Başkanı Ahmet Çelik ve Saadet Partisi (SP) Đl Başkanı Mahmut
Arıkan katıldı.
Vali Düzgün, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta başta kaymakamlar
olmak üzere kamu görevlileri ile toplantı yaptığını hatırlatarak, bugün de siyasi parti il
başkanları ile bir araya gelerek seçime yönelik değerlendirmelerde bulunmak istediğini
söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği seçim takvimi doğrultusunda propaganda çalışmalarının
devam ettiğini kaydeden ve bugüne kadar Kayseri’de olumsuz herhangi bir olayın
yaşanmadığını belirten Vali Düzgün, 30 Mart tarihine kadar da tatsız bir olayın
yaşanmayacağını beklediklerini hatırlatarak şöyle konuştu:
“Öncelikle bugün toplantıya katılan siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Đlimizde
seçim propagandası yapılmasına yönelik olarak yaklaşık 70 civarında seçim bürosu açıldı ve
açılmaya da devam ediyor. 30 Mart’a kadar yapılacak propaganda ve diğer faaliyetlerle ilgili
olarak benim ifade etmek istediğim iki husus bulunmaktadır. Kayseri’de şu ana kadar seçim
süreci ve propaganda çalışmaları gayet olumlu geçiyor. Türkiye’nin birkaç yerinde, seçim
bürolarına yönelik bazı sıkıntılar, kişisel ya da farklı saiklerle saldırılar oldu. Kayseri’de
bunların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Mümkün olursa seçim bürolarına kamera takılmasının
bazı olumsuz davranışları engelleyebileceğini, herhangi bir olay olduğunda da olayı
aydınlatma açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Seçim propagandası ve ilan,
reklam, afiş v.b çalışmalara yönelik Yüksek Seçim Kurulu’nun 5 Aralık tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanan 554 sayılı bir kararı var. Bu konuda parti başkanlarımızın kendi
adaylarını bilgilendirmesi gerekiyor. Seçim afişlerinin nereye ne zaman asılabileceği, yazılı

ve sözlü propagandanın esasları gibi konularda Yüksek Seçim Kurulu kararlarına uymamız
gerekiyor”
Toplantıda, siyasi parti temsilcilerine seçime yönelik alınan önlemlere ilişkin sunum yapıldı
ve seçime dair her türlü bilginin bulunduğu Kayseri için özel hazırlanmış kitapçık dağıtıldı.
Toplantıda söz alan bazı siyasi parti il başkanları da Vali Düzgün’e toplantıyı düzenlediği için
teşekkür ederek, seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçeceğine inandıklarını ifade ederek
seçim sürecinde birbirlerine başarı dilediler.
Karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı toplantının sonunda Vali Düzgün ile siyasi parti il
başkanları hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5747.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Mhp Adayları Sahabiye
Esnafını Ziyaret Etti

Ve

Helvacıdede

Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent Mete,
seçim gezilerine Sahabiye ve Helvacıdede Mahallesi esnaflarını ziyaret...
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Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent Mete,
seçim gezilerine Sahabiye ve Helvacıdede Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek devam etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları seçim gezilerini, Sahabiye ve
Helvacıdede Mahallesinde sürdürdü. Bölge esnafı ile görüşen adaylar, esnafların sıkıntılarını
dinledi. Bölgelerindeki en büyük sorunun otopark olduğunu ifade eden Bölge Esnafı, “ kimi
kime şikâyet edeceğimizi anlamadık, AKP’nin Kocasinan Adayı eski otopark işletmecisi
çıktı” diye konuştu.
Servis işletmecileri ile de konuşan Başkan Adayları, okul ve fabrika servisi yapan esnafların
daha ferah ve geniş ortamlarda hizmet etmesi için çalışma yapacaklarını ifade ettiler.
Adaylar esnaf ziyaretinin ardından Hunat Camiine geçerek, hayatını kaybeden Kocasinan
Eski Belediye Meclis Üyesi Mahmut Gönen’in babasının ve Doğu Türkistanlı Đyit
Süğdünlü’nün cenazesine katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Adaylarının son programı Türk Dünyası Dostluk ve Dayanışma
Derneği oldu. Dernek Başkanı Aysel Özkan tarafından karşılanan adaylar, günün
yorgunluğunu dernek üyeleri tarafından hazırlanan arabaşı çorbasını içerek attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5748.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Çerkez Peyniri Kayseri'den Tanıtılacak
Pınarbaşı Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çerkezlerin yoğun olarak yaşadığı
Uzunyayla bölgesinde sofraların vazgeçilmez besini olan Çerkez Peynirini tanıtmak için
çalışmalara başladı.Pınarbaşı Đlçe Tarım Gıda...
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Pınarbaşı Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çerkezlerin yoğun olarak yaşadığı
Uzunyayla bölgesinde sofraların vazgeçilmez besini olan Çerkez Peynirini tanıtmak için
çalışmalara başladı.
Pınarbaşı Đlçe Tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Demirbaş, "Pınarbaşı
Đlçemizde Çerkez köylerinin sosyo-kültürel yapısı içerisinde önemli bir yer tutan Pınarbaşı
Çerkez Peyniri bölgenin yer yer bin 800 metre yüksekliğe ulaşan yayla ve meralarının farklı
koku ve aromalı bitkilerinden beslenen inek ve koyunlarının hijyenik ortamda sağım
makineleri ile sağıldıktan hemen sonra ihtiyaca göre peynire dönüştürülmektedir" dedi.
Demirbaş, "Sevilerek tüketilen Çerkez Peyniri ayrıca pizzalarda, tostlarda ve tavada
kızartarak tüketilebilmekte. Gıda açısından önemli bir protein kaynağı. Đlçemizin bir kültür
mirası olan Pınarbaşı Çerkez Peyniri üretiminin devam etmesi bu kültürün gelecek nesillere
aktarılması ve ayrıca Pınarbaşı Çerkez Peynirinin ülke genelinde tanıtımı için çalışmalar
başlatacağız. Çeşitli projeler ile Çerkez peynirini ülkemize hatta dünya ülkelerine tanıtmayı
hedefliyoruz’’ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5749.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel,
Hacılar'da Konuştu:
AK Parti Hacılar Teşkilatı Yönetimi ve Hacılar Belediye Başkan Adayı Dr. Doğan Ekici,
2014 Yerel Seçimleri kapsamında Erciyes Mahallesinde seçmenlerle bir araya geldi.
Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de katıldı. Milletvekili...
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AK Parti Hacılar Teşkilatı Yönetimi ve Hacılar Belediye Başkan Adayı Dr. Doğan Ekici,
2014 Yerel Seçimleri kapsamında Erciyes Mahallesinde seçmenlerle bir araya geldi.
Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de katıldı. Milletvekili Karayel,
''Adaletin önünde herkes hesabını versin. Biz liderini ve davasını satan adamlardan değiliz''
dedi.
Erciyes Mahallesi Merve Apartmanı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, AK Parti
Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Hacılar Đlçe Başkanı Hüdai Barut, Hacılar
Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici, 2011 Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olan
Mehmet Adıgüzel, ilçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Hacılar Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici, toplantıda yaptığı konuşmada, 2014 Mart
ayında yapılacak olan yerel seçimlerde seçilmeleri halinde yapacakları projeler hakkında
bilgiler verdi. Başkan adayı Ekici, Hacılarlı vatandaşların en çok istedikleri konunun, TOKĐ
Konutları olduğunu vurgulayarak, Milletvekili Yaşar Karayel'den de TOKĐ Konutlarının
yapımı konusunda destek sözü aldı. Ekici, "Kentsel dönüşüm konusunda da çalışmalarımız
olacak. Hacılarımız da virane, yıkılmaya yüz tutmuş yapılar mevcut. Đnşallah bunları da
uygun bir pilot bölge oluşturup, imara yönelik depreme dayanıklı konutlar yapmayı
planlıyoruz. Yine Özhaseki başkanımızdan sözünü de aldık. Kıranardı'ya benzer ilçe ormanı
oluşturup, piknik yapılabilecek alanlar, şelalesi olan nezih bir ortam oluşturacağız. Seçildiğim
takdirde AK Parti rozetini çıkarıp herkesin belediye başkanı olacağıma söz veriyorum''
ifadelerini kullandı.
Toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de yerel ve genel gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Karayel, 2014 yılı içerisinde Develi-Hacılar yolunun duble yol
yapılacağı müjdesini verdi. Karayel, "Đki yıl önce Hacılar'dan başlayan yol ağının
Hisarcık'dan çıkan kısmını Büyükşehir'e devrettik. Hacılar kısmını Karayolları ağına aldırdık.
Burası Karayolları tarafından 2014 yılı içerisinde duble yol yapılacak. Hacılar'dan itibaren
Develi'ye kadar olan kısım sıcak asfalt ve duble yol olacak. Đnşallah 2014 yılı sonuna kadar bu
yolu tamamlamış olacağız. Erciyes master planı çerçevesinde bu yol bize turizm yolu olarak
lazım olacak. Erciyes'te yapımı devam eden tesisler yapılana kadar biz alt yapıyı bitirmiş
olacağız" dedi.
AK Parti Kayseri milletvekilleri olarak en büyük sıkıntılarının hızlı tren olduğunu belirten
Milletvekili Yaşar Karayel, hızlı tren projesinin 2023 programında olmasına rağmen
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de devreye girmesi ile birlikte yatırım programına alındığını
söyledi. Karayel, "Ufak bir proje revizyonu var, yıl sonuna kadar hızlı tren ihalesini
gerçekleştireceğiz.
Böylece
Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas-Erzincan-Erzurum-Ağrı
istikametine giden ana hattan Kayseri'den de bir giriş-çıkış yapılmış olacak. Yerköy-Kayseri
arasında 139 kilometrelik hızlı tren projesi inşallah 2014 yılı içerisinde ihale edilmiş olacak.
Bu projenin maliyeti yaklaşık 2 Milyar TL olacak. Çok büyük bir yatırım ama şehrimize de
lazım. Đnşallah bunu da gerçekleştirmenin huzuru içerisindeyiz" diye konuştu.
Türkiye gündemini de değerlendiren Kayseri milletvekili Yaşar Karayel, 17 Aralık
operasyonları ile Türkiye'nin bir sıkıntı içerisine sokulmak istendiğini belirtti.
Karayel sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz hiç bir hırsızın yanında değiliz, hiç bir görevini kötüye kullanan insanın yanında değiliz.
Bu ister bakan olsun, ister milletvekili olsun, isterse belediye başkanı olsun. Kim olursa olsun,
hırsız her zaman hırsızdır. Hırsızlık yapan bakanları, hırsızlık yapan bakan çocuklarını varsa
bunların suçları asla AK Parti olarak bunları savunmuyoruz. Adaletin karşısında herkes eşittir,
herkes adaletin önünde bunun hesabını versin. Biz hırsızları omuzlayıp, geri taşıyacak parti
falan değiliz. Ama arkadaşlar bunlar bir organizasyon, bunlar bir çete organizasyonudur. Bu
işlerle ilgili her türlü tedbiri almış, bu işlerle ilgili on tane polis, yirmi tane savcı Türkiye'ye
200 milyar dolara mal oldu. Bunu asla yedirtmeyeceğiz. Türkiye'deki insanlarımızın
kazançlarını bu organize olmuş çeteye yedirtmeyeceğiz. Bunun farkındayız ve ne yaptığımızı

biliyoruz, bu işi cemaat işi olarak da görmüyoruz. Hizmet cemaati dediğimiz, hoca efendinin
cemaati dediğimiz insanların hepsi Kayseri'de de yoğunlar içimizde de vardır. Herkes bizim
arkadaşımız ve kardeşimizdir. Ama holdingi yönetenler bu bizim bahsettiğimiz insanlar
değiller. Bu bir holding, bu holdingin medyası var, bu holdingin gazetesi var, bu holdingin
bankası ve şirketleri var. Siz buradan ticaret yapıyorsunuz, onlar da bu holdingi yönetiyorlar.
Holdingi yönetenler menfaatleri kısılmasın diye dershaneyi bahane ettiler. Ne kadar çanak
tutarsanız tutun, ne yaparsanız yapın, bu millet kendi makus talihini yenecektir. Onun için
Allah'ın izni ile bu sıkıntıların hepsi atlatılacaktır. Tabanında olan masum ve mümin
insanların hepsi bizim kardeşlerimizdir. Ama bu fitneyi başlatan ve bu fitneyi körükleyen
insanlarla da devlet mücadele edecektir. Devletle kimse mücadele edemez. PKK bu devletle
baş edemedi, yedi düvel bir araya geldi baş edemedi, sen Müslümanların ekmeğini
yiyeceksin, Müslümanların parasını toplayacaksın ve sen ümmetin 200 yıldır dualarıyla ve
imkanlarıyla bugünlere gelmiş bir iktidarı içeriden vurarak yıkacaksın. Asla müsaade
etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Onun için siz canınızı sıkmayın, biz dimdik ayaktayız,
Başbakanımızın arkasındayız. Grup olarak sapasağlamız."
AK Parti'den ayrılan milletvekilleri hakkında da açıklamalarda bulunan Kayseri Milletvekili
Karayel, "Giden milletvekilleri de güle güle gitsinler. Kendisine yakıştıran, bu partiden
sizlerin oylarıyla seçilenler kendilerine istifa etmesi yakıştırıyorlarsa o kendilerinin bileceği
iştir. Nereye gitmek istiyorlarsa oraya kadar gidebilirler ama biz Başbakanımızın yanındayız,
arkasındayız ve onu desteklemeye devam ediyoruz. Biz liderini ve davasını satan adamlar
değiliz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5750.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Vali Düzgün’den “emıtt”e Katkı Sağlayanlara
Teşekkür
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’nin “Bölgenin Havasını En Đyi Yansıtan Stand” ödülünü alarak
döndüğü Đstanbul’daki EMITT Turizm Fuarı’na katkılarından dolayı Kayseri Ticaret Odası,
Sanayi Odası ve Ticaret Borsası’na teşekkür...
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’nin “Bölgenin Havasını En Đyi Yansıtan Stand” ödülünü alarak
döndüğü Đstanbul’daki EMITT Turizm Fuarı’na katkılarından dolayı Kayseri Ticaret Odası,
Sanayi Odası ve Ticaret Borsası’na teşekkür etti.
Vali Düzgün, yayınladığı teşekkür mesajında, tarihi ve kültürel mirası ile zengin turizm
potansiyeline sahip Kayseri’nin daha çok yerli ve yabancı turist çekmesi gerektiğini belirterek
bununda etkili bir tanıtım gerektirdiğini söyledi.
Etkili bir tanıtım için de kent yönetiminde söz sahibi etkili kurumların işbirliği yapmasının
önemine işaret eden Vali Düzgün, bunun en güzel örneklerinden birinin de Đstanbul

Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen 18’nci EMITT - 2014 Doğu
Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’ndaki Kayseri standında görüldüğünü dile
getirdi.
Kente ait tarihi, kültürel ve turistik değerlerin 30 Şubat - 2 Şubat tarihleri arasında dünyaya
tanıtıldığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ndaki (EMITT) Kayseri
Standı’nın alanında uzman turizm otoritelerinden tam not aldığını ve jürinin yaptığı
değerlendirme sonucu Kayseri Valiliği standının “Bölgenin Havasını En Đyi Yansıtan Stand”
ödülünü aldığını hatırlatan Vali Düzgün, şöyle konuştu:
“EMITT Turizm Fuarı’nda, yöresel değerlerimizin ve lezzetlerimizin yer aldığı genel tanıtım
standının yanı sıra Erciyes Kayak Merkezi’nin tanıtıldığı ikinci bir stantla kentimizi
tanıtmıştık. 67 ülkeden binlerce katılımcıya kentimizi en iyi şekilde tanıtabilmek için fuar
öncesinde bazı toplantılar düzenlemiş, turizm sektörü ile birlikte değerlendirmelerde
bulunmuştuk. Đlimizin meslek odalarından başta Kayseri Ticaret Odası olmak üzere Sanayi
Odası ve Ticaret Borsası Kayseri’nin tanıtımı için maddi ve manevi destek olmuşlardır.
Erciyes Kayak Merkezi’nin stand kiralamasından, fuar ziyaretçilerine ikram edilen pastırma,
sucuk ve mantı gibi yöresel lezzetlerimizin sponsorluğunu üstlenen Ticaret Odası, Sanayi
Odası ve Ticaret Borsası ile Kayseri Valiliği ve Erciyes Standı’nı hazırlayan ve başarılı bir
şekilde sunumunu gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5751.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Devlet Tiyatroları Kayseri’de Artık Daha Sık
Perde Açacak
Kayseri'de Devlet Tiyatrosu oyunlarına ilişkin talebin artması üzerine Vali Orhan Düzgün’ün
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeler sonucu Kayseri’de sahnelenecek
tiyatro oyunlarının sayısı artırılıyor. Kayserililer...
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Kayseri'de Devlet Tiyatrosu oyunlarına ilişkin talebin artması üzerine Vali Orhan Düzgün’ün
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeler sonucu Kayseri’de sahnelenecek
tiyatro oyunlarının sayısı artırılıyor. Kayserililer ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosu’nun,
Necip Fazıl Kısakürek’in kaleme aldığı “Para” adlı oyununu 18 ve 19 Şubat’ta izleyebilecek.
Yönetmenliğini Özer Tunca’nın yaptığı 2 perdelik “Para” adlı trajedide, oyunun kahramanı
bir işin değerini parayla ölçen, gerisinin ahmaklık olduğuna inanan, ahlakı yok sayan bir
banka patronu olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Oyunda, paranın insanı nasıl tanınmaz hale
getirdiği, sevgi, dostluk ve güven ilişkilerini nasıl değiştirdiği aktarılıyor.
Kültür Merkezi’nde 18 ve 19 Şubat akşamı saat 19.30’da sahnelenecek oyunun biletleri
öğrenci 3 TL, tam bilet ise 5 TL’den satışa çıkartıldı. Kayserili sanatseverler biletleri Đl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nden temin edebileceği gibi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün
web sitesinden de satın alabilecek.
-ÜCRETSĐZ THM KONSERĐ
Kayseri’deki kültürel ve sanatsal etkinlikler 22 Şubat’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas
Devlet Türk Halk Müziği Korusu ile devam edecek.

Koro, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da sahneye çıkarak
unutulmaz eserleri seslendirecek.
Kayserililer konseri ücretsiz izleyebilecek. Konseri izlemek isteyenler davetiyelerini Valilik
Protokol Müdürlüğü veya Đl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden temin edebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5752.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Kazada Hayatını Kaybeden Orhan Arabacı Son
Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Orhan Arabacı son yolculuğuna
uğurlandıMelikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı DSĐ Bölge Müdürlüğü önünde, Đsmail
Serdar Ç. (37) yönetimindeki 58 NF 424 plakalı otomobil ile...
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Orhan Arabacı son yolculuğuna
uğurlandı
Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı DSĐ Bölge Müdürlüğü önünde, Đsmail Serdar Ç.
(37) yönetimindeki 58 NF 424 plakalı otomobil ile Orhan Arabacı'nın (46) kullandığı 63 ET
307 plakalı otomobil çarpışmış, çarpışmanın şiddetiyle Orhan Aarabacı'nın kullandığı
otomobil, takla atıp ters dönerken, Đsmail Serdar Ç.'nin kullandığı otomobil orta refüje çıkıp
yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabilmişti. Araç
içerisinde sıkışan Orhan Arabacı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu
otomobilden çıkarılarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
3 ÇOCUK BABASIYDI
Kazada hayatını kaybeden Orhan Arabacı’nın, 3 çocuk babası olduğu ve askeriyeden uzman
çavuş olarak emekli olduktan sonra, ailesinin geçimini sağlayabilmek için özel bir şirkette
güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Orhan Aarabacı’nın cenazesi, Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Taşlıburun Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5753.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı
Mustafa Palancıoğlu:
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Anayurt
Mahallesi’nde katıldığı toplantıda ‘’Talas nüfusunu harekete geçirerek Talas’ın gerçek
potansiyelini ortaya çıkarmalıyız’’ dedi.Talas Mevlana Mahallesi'nde...
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Anayurt
Mahallesi’nde katıldığı toplantıda ‘’Talas nüfusunu harekete geçirerek Talas’ın gerçek
potansiyelini ortaya çıkarmalıyız’’ dedi.
Talas Mevlana Mahallesi'nde düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’nin de katıldığı toplantıda, AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa
Palancıoğlu salonu dolduran coşkulu kalabalığa projelerini anlattı. Sık sık tezahüratlarla
konuşması bölünen Palancıoğlu, toplantı sonrası omuzlarda taşındı.
’’Birçok projemizi açıkladık. Bu projeler gerçekten Talas’a çok yakışacak diyen Palancıoğlu,
şunları kaydetti;
‘’Her kesime hitap eden ve herkesin kullanabileceği projelerimizle emeklisi, engellisi, kadını,
çocuğu, işçisi, eğitimcisi ve öğrencisiyle, Talas nüfusunu harekete geçirerek Talas’ın
ekonomik, kültürel tarihsel ve turizm alanlarında gerçek potansiyelini ortaya çıkarmalıyız.
Talas’ın sadece fiziki anlamda gelişmesi için değil, insan kaynakları yönünden de gelişmesi
için birçok projelere imza atacağız. Bizler çok motiveyiz. En iyi şekilde Talas’a hizmet etmek
istiyoruz. Göreceksiniz Talas Türkiye’de örnek bir ilçe olacak. Bunun sözünü sizlere
verebilirim.’’
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, göreve geldikleri
günden bu yana hayata geçirdikleri projelerden bahsederek, önümüzdeki dönem Talas’ta
hayata geçirilecek olan projelere dikkat çekti. Raylı sistemin müjdesini veren Özhaseki,
‘’Raylı sistemde Erciyes Üniversitesi'nden Cemil Baba Mezarlığı'na kadar olan hattın ihalesi
yapıldı. Nisan ayı ile başlamayı planlıyorduk. Ancak havalar böyle giderse 15-20 gün sonra
işe başlayabiliriz. Raylı sistem Talas'ta yolun sağından gidip, solundan gelecek. Ayrıca 6
kilometrelik Anayurt hattının da 1-2 ay içinde ihalesi yapılır. 1 yıla kalmaz bu hatları bitiririz"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5754.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç’tan
Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Đnsanların birbirinin
yüzüne bakamayacağı sözler sarf etmeyelim. Seçimler...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Đnsanların birbirinin
yüzüne bakamayacağı sözler sarf etmeyelim. Seçimler bittikten sonrada yan yana geleceğiz,
yüz yüze bakacağız” dedi.
Kayseri Gazetecilerine yapılan ziyarette konuşan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli
Altınkaya, “Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Başkanımız bize seçim çalışmaları ile
bilgi verecek. Değerli ilçe başkanımızı ve belediye başkanımızı cemiyetimizde ağırlamakta
memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Bizi evinizde ağırladığınız için
hepinize çok teşekkür ediyorum. 15 yıllık süre içerisinde birlikte olduk. Sizlerde kamu
hizmeti sunan kardeşlerimizsiniz. Đster istemez hem sevinçli hem de üzüntülü zamanlarımız
oldu. Yılmadan, usanmadan bizlerin yapmış olduğu çalışmaları haber olarak kamuoyuna
ulaştırdınız. Kayseri’de tabi takdir edersiniz kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum
örgütleriyle, siyasilerle şehrin çıkarı adına kamu yararına fedakarca çalıştınız. Đnşallah bundan
sonraki süreçte de insanımızın kıymetini bilme yolunda aynı gayreti gösteririz” diye konuştu.
‘30 Mart’ta bir seçim söz konusu’ diyen Büyükkılıç, “Bu seçimlerin şehrimize, ülkemize,
insanlığa yararlar getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Kayserimizde çok şükür diğer
şehirlerde olduğu gibi görüntü kirliliğine fırsat verecek hiçbir siyasi partimizin bir davranışı
olmuyor. Bunu da ayrıca bir güzellik olarak görüyorum. Đnsanlar demokratik ortamda hukuk
çerçevesinde seviyeli bir şekilde çalışmalar yapıyor. Kamuoyu bunu değerlendirecektir ve
elbette ki kanaatini sandıklara yansıtacaktır. Sonuçta buna hepimiz saygı duyacağız” şeklinde
konuştu.
Bütün adayların birbirine rakip olduğunu kaydeden Büyükkılıç, “Herkes birbirini kendine
göre değerlendirir. Sonuç itibariyle hep şunu öneriyorum; insanların birbirinin yüzüne
bakamayacağı sözler sarf etmeyelim. Seçimler bittikten sonrada yan yana geleceğiz, yüz yüze
bakacağız. Çünkü bu çevrede yaşıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5755.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Kalkınma Ajansı'nın Desteklediği Eğitim
Programları Tamamlandı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ''2013 Yılı Teknik Destek Programı'' üçüncü dönemi
kapsamında Kayseri'de yürütülen 3 teknik destek faaliyetinin kapanış toplantıları
gerçekleştirildi.Melikgazi Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi...
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ''2013 Yılı Teknik Destek Programı'' üçüncü dönemi
kapsamında Kayseri'de yürütülen 3 teknik destek faaliyetinin kapanış toplantıları
gerçekleştirildi.Melikgazi Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu “Đnternet Tabanlı Haber
Hazırlama ve Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi” 6 Şubat 2014 tarihinde tamamlandı. Kapanış
toplantısına Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi belediye Başkan Yardımcısı
Serdar Öztürk, Kamu Kurum ve Kuruluşları yetkilileri, Ajans Uzmanları katılım sağladılar.
Eğitim sonunda yapılan törende 42 katılımcıya katılım belgeleri verildi.Pınarbaşı
Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu “Ekip Başarısında Kişilerarası Đlişkiler ve
Profesyonel Davranış Eğitimi” ise 7 Şubat 2014 tarihinde tamamlandı. Kapanış toplantısına
Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy da katılarak bir konuşma yaptı. Kamil Aksoy
konuşmasında, ORAN Teknik Destek Programı kapsamında Pınarbaşı ilçesinde bir ilk olan
bu eğitim faaliyetinin devamının olacağını ve bu bağlamda ilçe bazında yeni projelerin
hazırlanacağını belirtti. Kapanış konuşmasının ardından eğitime katılan 60 kişiye katılım
belgeleri Kamil Aksoy tarafından takdim edildi.Sarıoğlan Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Sulu Tarıma Geçiş Eğitimi” de 11 Şubat 2014
tarihinde tamamlandı. Kapanış toplantısına Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan, Belediye
Başkanı Ali Rıza Başaran, Kamu Kurum ve Kuruluşları yetkilileri, Ajans Uzmanları katılım
sağladılar.Kapanış konuşmalarının ardından eğitime katılan 100 kişiye katılım belgeleri
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5756.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Amatör Sporculara, Đndirimli Sağlık Hizmeti
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) ile özel Acıbadem Kayseri Hastanesi
arasında imzalanan protokol kapsamında, amatör sporcular, hakemler, kulüp yöneticileri ile
birinci dereceden akrabaları, hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinden...
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) ile özel Acıbadem Kayseri Hastanesi
arasında imzalanan protokol kapsamında, amatör sporcular, hakemler, kulüp yöneticileri ile
birinci dereceden akrabaları, hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinden indirimli olarak
yararlanacaklar.
Hastanede düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Başhekim Dr. Ömer Akbeyaz, sağlık
grubuna bağlı Türkiye'deki bazı hastanelerde de aynı uygulamanın yapıldığını ifade ederek,
''Bu protokoldeki amacımız, amatör spor kulüplerine ve o kulüplerde emeği geçen sporculara,
onlara destek veren ailelerine bir nebze olsun yardımcı olabilmektir. Bunun için
sporcularımız, hakemlerimiz ve federasyonun uygun göreceği grup, hastanemizden indirimli
olarak yararlanacaktır. 'Sporcunun sağlığı Acıbadem'e emanet, sloganıyla sporcularımıza
başarılar ve kazasız, belasız antrenmanlar diliyoruz. Spor ve sporcu sağlığı son derece
önemlidir. Đnşallah bu desteklerle ve federasyonun bu çalışmalarıyla amatör sporcularımız,
profesyonel liglere terfi ederler ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Đnşallah
birlikteliğimiz genişleyerek devam eder'' dedi.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Musa Soykarcı da
Federasyon'un kuruluş tüzüğü gereği, kulüplerin iyi şartlarda mücadele edebilmeleri için
gerekli çalışmaları yaptığını bildirdi. Soykarcı, ''Federasyonumuz, kulüplerimize malzeme
yardımı yapmak, deplasman giderlerini karşılamak ve sosyal alanda birlikteliklerini sağlamak
adına çalışmalarını sürdürürken, geleceğimizin teminatı olan sporcuların, yöneticilerimizin,
taban birliklerimizin ve birinci dereceden ailelerinin sağlık açısından daha kaliteli ve indirimli
hizmet alabilmeleri için gerekli çalışmaları da yapmaktayız. Buradan hareketle,
Federasyonumuzla Acıbadem Sağlık Kurumları arasında hazırlanan sağlık protokolünü
imzalayacağız'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından, KASKF Başkanı Musa Soykarcı ile özel hastanenin Başhekimi Dr.
Ömer Akbeyaz arasında hazırlanan protokol imzalandı. Protokol imza törenine, amatör spor
kulüplerinin yöneticileri ile hakemler de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5757.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Cabbar, Đstanbul Derneklerinin Desteğini Aldı
Đstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun konuğu olan Develi
Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Cabbar, Đstanbul’daki derneklerin desteğini aldı.
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Đstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun konuğu Develi AKP Belediye
başkan adayı Mehmet Cabbardı. Đstanbul Behçelievler Hacıbozanoğulları’nda gerçekleşen
yemekli toplantıya Đstanbul’da bulunan Develi ilçe ve köy dernekleri başkan ve yönetim
kurulları ile katılım sağladılar.

Toplantıda Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Metin Alıcı’nın hoş geldin
konuşmasından sonra, Develi ilçe başkanı Mehmet Durukan’a söz aldı. Durukan, Develi ile
ilgili bilgiler verdi ve destek verdikleri için derneklere ve hayırseverlere teşekkür etti.
Daha sonra başkan adayı Mehmet Cabbar’a söz konuştu. Cabbar, konuşmasında destek ve dua
isteyerek toplantıyı düzenleyen Osman başkana teşekkür etti.
Başkan Develioğlu ise yaptığı konuşmada daha önce Recep Özkan’a yaptıkları desteğin
Mehmet Cabbara da yapılması gerektiğini söyledi ve toplantıya katılanlara seçim için
çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Toplantıya yirminin
üzerinde Develi Derneği katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5758.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Palancıoğlu’ndan Mhp Ve Chp’ye Ziyaret
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Talas Belediye Başkan Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đlçe Teşkilatına
nezaket ziyaretinde bulundu.AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa...
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Talas Belediye Başkan Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Đlçe Teşkilatına
nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, MHP Talas Belediye Başkan
Adayı Erkan Kandemir’e ve Cumhuriyet Halk Partisi Đlçe teşkilatına nezaket ziyaretinde
bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde taraflar hoşgörü mesajı verdiler.
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ve beraberindekiler ilk olarak
MHP ilçe teşkilatında Belediye Başkan Adayı Erkan Kandemir’ i ziyaret etti. Mustafa
Palancıoğlu, oldukça samimi geçen ziyarette, 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde ki
rakiplerinden Erkan Kandemir’e başarılar diledi. Erkan Kandemir ile lise ve üniversite
yıllarından tanıştıklarını söyleyen Mustafa Palancıoğlu, bu güne kadar hoşgörü içinde devam
eden arkadaşlıkların bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğini, hoşgörü ve
nezaket ortamının devamı yönünde çaba sarf edeceklerini söyledi.
Daha sonra CHP Talas ilçe teşkilatını ziyaret eden Mustafa Palancıoğlu, CHP Talas Đlçe
Teşkilat Başkanı Menduh Bektemir’e sıcak karşılamalarından duydukları memnuniyeti dile
getirerek, başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5759.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Esnaf Temsilcileri Köşke Çıktı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri
Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı A. Kadir Akgül ve beraberindeki heyeti
Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi...
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri
Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı A. Kadir Akgül ve beraberindeki heyeti
Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
Başkanı ve TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alan da heyette yer aldı.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, görüşmede
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e Kefalet Kooperatifleri ve krediler hakkında bilgi
verildiğini belirterek, “Kefalet Kooperatifi kredilerinin büyük rakamlara ulaştığını, 11 yıl
önce Türkiye'deki tüm kooperatiflerin kullandırdığı kredi miktarı ile 2013 yılı sonu itibariyle
kullandırılan kredi miktarı arasında büyük fark olduğunu dile getirdi.”
Türkiye'de en düşük maliyetli kredinin esnaf kefalet kooperatifleri kredileri olduğunu bildiren
Mustafa Alan, 2014 yılında da esnaf sanatkarlara kredi kullandırmaya devam edeceklerini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5760.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Ak Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Mustafa Çelik:
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, mahallelinin ortak buluşma
noktası olacak mahalle evleri yapacaklarını söyledi.AK Parti Kocasinan Belediye Başkan
Adayı Mustafa Çelik, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde büyük bir kalabalık...
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, mahallelinin ortak buluşma
noktası olacak mahalle evleri yapacaklarını söyledi.
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Hoca Ahmet Yesevi
Mahallesi’nde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Mustafa Çelik, Mis Kokulu Bahçe,
Otomobil Sporları ve Gençlik Merkezi, Kadın Gelişim Merkezleri ve Mahalle Evleri gibi
projeleri vatandaşlarla paylaştı.
Vatandaşların en çok istifade edeceği projelerden birinin de Mahalle Evleri olacağını
vurgulayan Çelik, “Eski köy evlerinin şehir versiyonlarını Kocasinan da uygulayacağız.
Đçerisinde taziye salonu olarak kullanılabilecek bir mekan, yaşlılarımız için de vakitlerini
hoşça geçirmeleri için lokal de bulunacak. Çocuklar için belirli alanlar, muhtarlar için çalışma
alanı, bankamatikler ve ödeme veznelerini de içinde barındıracak nezih mekanlar tasarladık.
Kısacası bir mahallenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir projeye imza atacağız” dedi.
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, seçim çalışmaları kapsamında
Medrese, Đstasyon Caddesi ve Yeraltı Çarşısı esnaflarını da ziyaret etti. Cadde üzerinde
Yetenek Sizsiniz Yarışmasıyla tanınan Ersin Çimen’le karşılaşan Mustafa Çelik, Ersin
Çimen’le sohbet etti. Çimen de 22 Şubat’ta Şehir Tiyatrosunda vereceği konsere Çelik’i davet
etti.
Mustafa Çelik, AK Parti Kocasinan Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte yaptıkları esnaf ziyaretlerine Yeraltı Çarşısıyla devam etti. Yeraltı Çarşısı
Derneği Başkanı Salih Gülay‘ı da ziyaret eden Çelik, babasının da kendisinin de esnaf
olduğunu belirterek, “Göreve seçilmemiz durumunda, her zaman olduğu gibi esnafın derdiyle
dertlenen, esnaf dostu belediye olmaya devam edeceğiz. Çarşımız ve esnafımız için yapılacak
her türlü yardıma hazırız” dedi.
Dernek Başkanı Salih Gülay da “Esnaf olarak sizlerin yanındayız. Desteğimizi göstermek için
bir toplantı düzenleyeceğiz, sizleri de aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5761.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

El Đşi Göz Nuru Eserler Görücüye Çıktı
Melikgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren meslek edindirme kurslarında öğrenim gören
kursiyerlerin çalışmalarından oluşan dönem sonu sergisi, düzenlenen törenle açıldı.Melikgazi
Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına,...
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Melikgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren meslek edindirme kurslarında öğrenim gören
kursiyerlerin çalışmalarından oluşan dönem sonu sergisi, düzenlenen törenle açıldı.
Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık katıldı. Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh

Büyükkılıç, her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da referans bir belediye olduklarını
söyledi. Büyükkılıç, “Belediye olarak eğitimin ve eğitimcinin dostu bir anlayışla
hizmetlerimize devam ediyoruz. Birçok semtimizde hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde
tesislerimizi hayata geçiriyoruz. Đnsanlarımızı merkeze getirmektense hizmeti ayağa
götürüyor ve yerinde çözüyoruz. Şu anda Esenyurt, Gesi, Fatih ve yıldırım Beyazıt
tesislerimiz tamamlandı ve açılışa hazır. MELMEK kurslarımız sayesinde hem kendi
kültürümüze sahip çıkıyor, hem de kurs sonunda katılımcıların almış oldukları sertifikalar
sayesinde kalifiye eleman olarak iş bulmalarını imkan sağlıyoruz” dedi.
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık da, “Şehrimizin en büyük ilçesinde görev yapmaktan ve
çalışkan özverili bir belediye başkanımız ile ilçemize hizmet etmekten büyük onur
duyuyorum" diye konuştu.
18 kurs merkezinde 24 branşta 77 kurs merkezinde bin 650 kursiyer tarafından üç aylık kurs
sonunda hazırlanan ve 3 bin parçadan oluşan sergi, 11-18 Şubat 2014 tarihleri arasında
Melikgazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu’nda sergilenecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5762.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

14 Yaşındaki Çocuk Saçma Tanesiyle Yaralandı
Kayseri'de yolda yürüyen 14 yaşındaki bir çocuk, nereden geldiği belirlenemeyen saçma
tanesiyle yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Talas Đlçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen
olayda, S.Ş.'nin (14) yolda yürürken sırtında acı hissettiği...
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Kayseri'de yolda yürüyen 14 yaşındaki bir çocuk, nereden geldiği belirlenemeyen saçma
tanesiyle yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Talas Đlçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.Ş.'nin (14)
yolda yürürken sırtında acı hissettiği öğrenildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlardan yardım
isteyen S.Ş.'nin sırtında saçma yarası olduğu ileri sürüldü. Vatandaşlar tarafından çağrılan
ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen S.S., tedavi altına
alındı.
S.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5763.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Hız Kuralına Uymayan 2 Bin 295 Sürücüye
Ceza Kesildi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
bir hafta boyunca yapılan çalışmalarda 12 bin 515 araç ve sürücü kontrol edilirken 2 bin 295
sürücüye ceza kesildi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü...

11 Şubat 2014 Salı 16:28

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
bir hafta boyunca yapılan çalışmalarda 12 bin 515 araç ve sürücü kontrol edilirken 2 bin 295
sürücüye ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk bölgelerinde yapılan çalışmalar
hakkında şu bilgiler verildi:
“351 adet araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 39 adet cezai işlem uygulanmıştır. Uygulanan
cezai işlemlerin 11 adedi kış lastiği kullanmamak, 9 adedi muayenesiz araç kullanmak, 1
adedi tehlikeli şerit değiştirmekten, 2 adedi sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 16 adedi diğer
hususlardandır.
Şehirlerarası Otobüs Terminali Denetimlerinde;
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görevli
trafik personellerimizce terminalden çıkış yapan 1.680 araç ve sürücüsünün özellikle kış
lastiği başta olmak üzere gerekli olan diğer hususlar konusunda da denetime tabi tutulmuş,
eksikliği görülen 8 araca gerekli cezai işlem uygulanmıştır.
Halk Otobüsleri Denetimlerinde;
Günlük görevlendirilen (4) sivil kıyafetli personelle Halk Otobüslerine yolcu şeklinde
binilerek gün boyu güzergâhlarda yapılan denetimlerde 220 adet otobüs habersiz olarak sivil
görevlilerce denetlenmiş olup, 57 araca gerekli cezai işlem uygulanmıştır.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Kış Lastiği denetimlerinde;
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin görev bölgelerinde yapmış
oldukları kış lastiği denetiminde 2.023 araç kontrol edilmiş, eksikliği görülen 20 araca kış
lastiği kullanmamaktan gerekli cezai işlem uygulanmıştır.
03/02/2014 ile 09/02/2014 Tarihlerinde Kayseri Đl Geneli Trafik Đcraatları
12.515 adet araç ve sürücü kontrol edilmiş; kontrol için durdurulan 1.050 sürücüye ve 2.784
aracında tescil plakasına olmak üzere toplam 3.834 adet cezai işlem uygulanmış, 102 adet
araç trafikten men edilmiş ve 11 adet sürücü belgesi geri alınarak geçici süreyle iptal
edilmiştir.
Uygulanan cezai işlemlerin 31 adedi kış lastiği kullanmamak, 3 adedi yetki belgesiz
taşımacılık yapmaktan, 24 adedi takoğraf kullanmamak, 17 adedi sürücü belgesiz araç
kullanmak, 193 adedi muayenesiz araç kullanmak, 2.295 adedi hız kurallarına uymamak, 4
adedi alkollü araç kullanmaktan, 2 adedi araç ruhsatını bulundurmamaktan, 65 adedi seyir
halinde cep telefonu kullanmak, 1.200 adedi diğer hususlardandır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5764.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

KTO AB Bilgi Merkezleri Ağı Koordinasyon
Toplantısına Katıldı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferhat Akmermer, AB Bilgi
Merkezleri Ağı Koordinasyon toplantısına katıldı.Ankara’da 05-06.02.2014 tarihlerinde
gerçekleşen AB Bilgi Merkezleri Ağı Koordinasyon Toplantısı, AB Türkiye Delegasyonu...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferhat Akmermer, AB Bilgi
Merkezleri Ağı Koordinasyon toplantısına katıldı.
Ankara’da 05-06.02.2014 tarihlerinde gerçekleşen AB Bilgi Merkezleri Ağı Koordinasyon
Toplantısı, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela Szombati ve Kayseri Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferhat Akmermer’in katılımları ile gerçekleşti.
AB Türkiye Delegasyonu birinci müşteşarı Stefano Fantaroni, AB Türkiye Delegasyonu
sektör yöneticileri, Kayseri Ticaret Odası genel sekreteri Murat Yerlikhan, genel sekreter
yardımcısı Hüseyin Karahöyük, AB Bilgi Merkezleri Ağ Koordinatörü H.Serra Bayram,
Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri’nin bulunduğu kurumların üst düzey yöneticileri, genel
sekreterleri ve AB Bilgi Merkezi koordinatörlerinin katılımları ile toplantı gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Kayseri
Ticaret Odası tarafından yürütülmekte olan Türkiye’de AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın
Desteklenmesi Projesi kapsamında 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler
üzerine sunumlar gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5765.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Çiftçi 2013 Yılında 5 Milyar 221 Milyon Kredi
Kullandı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Abdullah Kutlu, 2013
yılında çiftçiye 5 milyar 221 milyon liralık bir kredi verildiğini söyledi.Tarım Kredi
Kooperatifleri Birliğinin Kayseri Bölge Müdürlüğünde düzenlediği...
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Abdullah Kutlu, 2013
yılında çiftçiye 5 milyar 221 milyon liralık bir kredi verildiğini söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinin Kayseri Bölge Müdürlüğünde düzenlediği basın
toplantısında, çiftçiye her türlü desteği verdiklerini söyleyen Kutlu, 2014 yılında Türkiye
Tarım Birliği Kooperatiflerinin çiftçiye 5 milyar 750 milyon liralık bir kredi kullandıracağını
belirtti. Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olduğunu dile getiren Kutlu, “Tarım kredi
kooperatifleri sermayenin kıt faktörde olduğu tarım sektörüne nakdi kredi kullandıran,
çiftçinin her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi. 1
milyon 100 bin ortağının her birinin tarımsal kredi ihtiyacını karşılıyor. 2013 yılında bu
çerçevede başta gübre olmak üzere akaryakıt, tohum, ilaç, yem tarımsal mekanizasyon
araçların gibi her türlü tarımsal girdiyi çiftçimizin talepleri doğrultusunda karşıladık ve bu
çerçevede 5 milyar 221 milyon liralık bir kredi kullandırdık çiftçimize. Bugün Kayseri’de,
Kayseri Bölge Müdürlüğümüze bağlı Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir illerindeki
kooperatif müdürlerini burada topladık” diye konuştu.
2014 yılında Kayseri’deki çiftçiler için, 400 milyon lira civarında kredi kullandırılacağını
kaydeden Kutlu, “2014 için Türkiye Tarım Birliği Kooperatifleri, çiftçiye 5 milyar 750
milyon liralık bir kredi kullandıracak. Kayseri Bölge Birliğimiz de 400 milyon lira civarında
çiftçimize kredi kullandıracak. Bunların bir kısmı ayni, bir kısmı da nakdi olarak kullanılacak.
Biz yine çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçimize her türlü desteği vermeye
devam edeceğiz. Hem onların üretim yapmaları noktasındaki girdi temini hem bünyemizdeki
ziraat mühendisleriyle teknik hizmet, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri hem de üretmiş
oldukları ürünleri alarak değerlendirmeyi hedefliyoruz. Çiftçimiz gerçekten üretiyor ama
değerlendirmede sıkıntılar yaşıyor. Bu çerçevede çiftçimizin üretmiş olduğu ürünleri de
alacağız. Đnşallah 2014 yılında çiftçimizin her türlü ihtiyacında yanında olacağız” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5766.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Kayseri Erciyesspor, Akhisar Belediyespor Maçı
Hazırlıklarını Sürüyor
Kayseri Erciyespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisar
Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Hacı Boydak Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet
Karaman yönetiminde futbolcular antrenman yaptı....
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Kayseri Erciyespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisar
Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hacı Boydak Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde futbolcular
antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çift kale maçla
antrenmanı tamamladı. Antrenman sırasında futbolcuların hırslı olması dikkat çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5767.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Etkili Đletişimde Đmaj Söyleşisi
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri "Etkili Đletişimde Đmaj" konulu söyleşiyle
devam etti. Söyleşiye konuşmacı olarak Murat Özdeniz katıldı.Büyükşehir Belediyesi Meclis
Salonunda gerçekleştirilen söyleşide, Kültür ve...
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Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri "Etkili Đletişimde Đmaj" konulu söyleşiyle
devam etti. Söyleşiye konuşmacı olarak Murat Özdeniz katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen söyleşide, Kültür ve Sosyal Đşler
Daire Başkanı Oktay Durukan bir konuşma yaparak şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri
hakkında bilgi verdi. Durukan tüm Kayserilileri etkinliklere davet etti.
"Etkili Đletişimde Đmaj" konulu söyleşinin konuşmacısı Murat Özdeniz ise öncelikle iletişimin
önemini vurguladı, daha sonra iletişimin hangi yollarla daha sağlıklı gerçekleştirilebileceğini
anlattı.
Salonda bulunan izleyicilerle sürekli iletişim halinde yapılan söyleşide, iletişimin etkisini
hangi faktörlerin artırdığı üzerinde duruldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5768.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Kayserispor-gençlerbirliği Maçının Bilet Fiyatı
2 Tl Olarak Açıklandı
Kayserispor'un kendi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları
açıklandı.Kayserispor'un
resmi
internet
sitesinden
yapılan
açıklama
şu
şekilde:"Kayserisporumuz Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası’nda Kayseri Büyükşehir...
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Kayserispor'un kendi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları açıklandı.
Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayserisporumuz Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kadir Has Stadyumu'nda Gençlerbirliğini ağırlayacak. 15.02.2014 Cumartesi günü Saat 16:00'
da oynanacak karşılaşmanın biletleri Tickettürk tarafından yarın saat 10:00’ da satışa
sunulacaktır.
Batı 2 TL
Doğu 2 TL
Balkon 2 TL
Vip 2 TL
Misafir 2 TL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5769.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

(özel) Erciyesspor’da Yangın Paniği
Kayseri’de Erciyesspor’un Kulüp Tesisleri’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Erciyesspor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Olay 2 saat sonra olsa, burada hepimiz ölmüştük”
dedi.Edinilen bilgiye göre, Erciyesspor’un Hacı Boydak Tesisleri’nde,...
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Kayseri’de Erciyesspor’un Kulüp Tesisleri’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Erciyesspor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Olay 2 saat sonra olsa, burada hepimiz ölmüştük” dedi.
Edinilen bilgiye göre, Erciyesspor’un Hacı Boydak Tesisleri’nde, saat 23:00 sularında tesis
içerisinde futbolcuların ve teknik heyetin kaldığı binada bulunan çay ocağında, bilinmeyen bir
nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden futbolcular, bina içerisinde kalan teknik
heyeti ve takım arkadaşlarını uyararak dışarı çıkardı. Dışarı çıkan futbolcular, tesis içerisinde
bulunan yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.Futbolcuların ihbarı üzerinde olay yerine
gelen itfaiye ekipleri de, soğutma çalışmalarını tamamlarken, olay yeri inceleme ekipleri de
yangının çıkış nedenini araştırdı. Bu arada, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi
yetkilileri de olay yerine gelerek elektrik akımını durdurdu.Erciyesspor Teknik Direktörü
Hikmet Karaman da, yangını futbolcuların söndürdüğünü söyledi. Karaman, “Đçeride
çalışıyorduk hocalarla. Biranda sesler duyduk, dışarı çıktık, etraf duman içerisinde. Önce
çıkacak yer aradık. Yatan oyuncular var. Uyuyan oyuncular var. Allah’tan sonra çıkış kapısı
bulduk. Camları kırdık. Tüp var. Müthiş bir alev vardı. Dışarı koştuk. Yangın söndürme
tüplerini bulduk dışarıda. Ender bütün camları kırıp, onlardan biraz fışkırttırdıktan sonra alev
durdu. 2 saat sonra bu olay olsa hepimiz ölmüştük. Đçerisi duman. Herkes uykuda zehirlenip
gebermişti” dedi.Öte yandan, futbolcularda kendilerini battaniyeden yardım alarak soğuktan
korumaya çalışırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5770.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

2013’te Kayseri’de 2 Bin 884 Kişi Sigarayı
Bırakmak Đçin Yardım Aldı
Kayseri’de 2013 yılında 2 bin 884 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurarak danışmanlık
hizmeti aldı.Đnsan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden sigaradan kurtulmak isteyenler, sigara
bırakma polikliniklerine müracaat ederek yardım...
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Kayseri’de 2013 yılında 2 bin 884 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurarak danışmanlık
hizmeti aldı.
Đnsan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden sigaradan kurtulmak isteyenler, sigara bırakma
polikliniklerine müracaat ederek yardım aldı. Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden alınan
bilgilere göre, Kayseri genelinde sigara kullanan 2 bin 884 kişi sigaradan kurtulabilmek için
danışmanlık hizmeti aldı. Sigarayı yardım almadan bırakamayan kişilerin, Bakanlık
bünyesinde hizmet veren “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı”nı arayabilecekleri
belirtildi.
Ayrıca sigarayı bırakmak isteyenlerin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Talas (Tel: 437
98 50 ) ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Tel: 207 66 66) bünyesinde bulunan
Sigara Bırakma Merkezlerindeki uzmanlardan destek isteyebilecekleri bildirildi.
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde
2, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ise 14 poliklinik, haftanın 5 günü
toplam 17 hekimin ile hizmet verdiği aktarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5771.html
Erişim Tarihi: 12.02.2014

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendiler
Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.Edinilen
bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Đlyaslı köyünde E.D., Y.D. ve E.D.'nin ısınmak için
yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri...
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Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Đlyaslı köyünde E.D., Y.D. ve E.D.'nin ısınmak
için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.
Zehirlenen 3 kişinin Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavileri sonrasında taburcu edildiği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5772.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kocasinan
Kaymakamlığı'ndan
Hastasına Yardım Eli

Burger

Kayseri'de 'Burger' hastası olan ve evinin geçimini sağlayamayan 44 yaşındaki Selçuk
Türkan'a Kocasinan Kaymakamlığı tarafından yardım eli uzatıldı.Burger hastası olduğu için
evinin geçimini sağlayamayan ve tedavisinin tam anlamıyla...
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Kayseri'de 'Burger' hastası olan ve evinin geçimini sağlayamayan 44 yaşındaki Selçuk
Türkan'a Kocasinan Kaymakamlığı tarafından yardım eli uzatıldı.
Burger hastası olduğu için evinin geçimini sağlayamayan ve tedavisinin tam anlamıyla
yapılmadığı için ayaklarının kesilmesiyle karşı karşıya kalan Selçuk Türkan'a Kocasinan
Kaymakamlığı destek verdi. Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı kanalı ile yardımda bulunduklarını belirterek, "Vatandaşımız yaklaşık 5 yıl
önce bu hastalığa yakalanmış ve şuanda da hastalığından dolayı çalışamıyor. Uzun zamandır
çalışamadığından dolayı maddi sıkıntılar içinde olduğunu tespit ettik. Kaymakamlık olarak
aileye yardım elimizi uzatıyoruz."dedi.
Kaymakam Candan ailenin yakacak ve gıda gibi acil ihtiyaçlarının giderileceği bundan
sonrada ailenin durumunun takip edileceği bilgisini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5773.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan
Adayı Erhan Arıcı:
Saadet Partisi seçim gezileri kapsamında Yeni Mahalle Pazar yeri ile esnafını ziyaret
etti.Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı seçim gezileri kapsamında
Yeni Mahalle Pazar esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını...
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Saadet Partisi seçim gezileri kapsamında Yeni Mahalle Pazar yeri ile esnafını ziyaret etti.
Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı seçim gezileri kapsamında Yeni
Mahalle Pazar esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen ve sorunların çözümü
için söz veren Başkan adayı Arıcı, “Bu seçimlerde oylarınızı bekliyoruz. Esnafta işler kötü
çünkü millette para yok. Millete parayı kim verir. Tabiki Erbakan Hocamızın diplomalı
talebeleri verir. Halka gerçek hizmet için oylarınızı bekliyoruz. Dualarınızı ve desteklerinizi
bekliyoruz” dedi.
Arıcı “Pazar esnafı bitmiş halkta para yok, parada olmayınca alışveriş yapamıyorlar. Oylarınız
ve dualarınız sayesinde inşallah güzel günlere uyanacağız. Tekrar söylüyoruz. Bu seçimin
sürpriz partisi biziz” dedi.
Mahalle esnafıyla da bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı'ya Saadet
Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik de eşlik etti.
"Elini sıkmadık esnaf ve halk bırakmayacağız" diyen SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Haşim Özçelik “30 Mart sabahı inşallah halk saadet partisi belediyeciliğiyle buluşacak. Artık
oturmak yok bize, bakın biz Erbakan Hocamın zamanında emekliye yüzde yüz zam verdik.
Erbakan Hocamız zamanındaki ekonomimizde çok iyi gidiyordu. Bundan dolayı oylar
Saadete gelsin ki halk rahat bir nefes alsın” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5774.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Ak Parti Melikgazi Đlçe Teşkilatı Dördüncü
Seçim Bürosunu Keykubat Mahallesinde Açtı.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılışa
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas burada yaptığı
konuşmada, yeni imarlaşma hareketlerinden kaynaklı...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılışa
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas burada yaptığı konuşmada, yeni imarlaşma
hareketlerinden kaynaklı bazı eksikliklerin bulunabileceğini belirterek, bunların belediye
eliyle giderilmeye çalışıldığını söyledi. 30 Mart’taki seçimlerde seçmenlerden uyanık
olmalarını ve birlik-beraberlik içerisinde hareket etmelerini istedi.
Siyasi istikrar ve ekonomik istikrarın ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu belirten
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında, O açıdan 30 Mart’ta
yapılacak seçimi ciddiye almak lazım. Bu seçimi sadece parti teşkilatının ilgileneceği seçim
olarak değerlendirmeyin. Bu toprakta, bu çevrede yaşayan her kardeşimizin önemsemesi, bir
oy bir oydur kaygısıyla kapı kapı dolaşması gerektiğine inanıyorum. Biz, siyasi kanaatlerdeki
farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz. Đnsanların farklı düşünmesi, farklı giyinmesi bir

çeşitlilik, bir zenginliktir. Birbirimize hoşgörü ile bakacak birbirimizi kucaklayacağız.
Birbirimize saygı duyarak, bu toplumun huzurunu bozmamaya özen göstereceğiz. Bizim
birliğimiz, bereketimizdir. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde ilçe
belediyeleri olarak kendi içimizde dayanıştığımız gibi Kayseri’deki siyasi gücümüzün
yanında sizlerin oyları ile seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün yüzünü ak
etmek de bizlerin görevidir. Güler yüzlü Melikgazi çalışanları ile birlikte yılmadan
usanmadan sizleri mahcup etmemeye başınızı öne eğdirmemeye gayret ediyoruz”
dedi.Başkan Büyükkılıç, Keykubat bölgesindeki sorunlarla yakından ilgilendiklerini
belirterek, yeni dönümde Keykubat Pazar yerinin yenilenerek, fonksiyonel hale getirileceğini
ve bir pazar yeri olma özelliğinin yanında sosyal ve spor tesisi olarak hizmet etmesi için
planlamanın yapıldığını ve içerisinde Derslikler, aerobik salonu, su, elektrik, doğalgaz fatura
yatırma merkezi gibi alanların olacağını sözlerine ekledi.Đmarlaşma hareketi ile ilgili
sorunların da en kısa süre içerisinde giderilmesi için çalışmaların son hızla devam ettiğini de
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, açılışın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5775.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Instagram Aşkı Forum Kayseri'de
Kazandırıyor
Forum Kayseri’yi ziyaret edenler, kurulan özel alanda 23 Şubat’a kadar çektiği fotoğrafı
#forumkayserideask etiketi ile Instagram’da paylaşacaklar. Facebook’ta oylamaya sunulacak
fotoğraflar arasından en çok beğenilen 3 fotoğrafın sahibi...
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Forum Kayseri’yi ziyaret edenler, kurulan özel alanda 23 Şubat’a kadar çektiği fotoğrafı
#forumkayserideask etiketi ile Instagram’da paylaşacaklar. Facebook’ta oylamaya sunulacak
fotoğraflar arasından en çok beğenilen 3 fotoğrafın sahibi birbirinden güzel hediyeleri
kazanma şansı yakalayacak.Ziyaretçilerine şehrin merkezinde alışveriş ve keyif fırsatı sunan
Forum Kayseri, Sevgililer Günü kapsamında keyifli bir etkinliğe ev sahipliği
yapıyor.Sevgililer Günü etkinliklerini bir günle sınırlamayan Forum Kayseri, 23 Şubat’a
kadar devam edecek yarışma ile ziyaretçilerine sürpriz hediyeler kazanma fırsatı
sunuyor.Sevgililer Günü yarışmasına katılmak için ziyaretçilerin Forum Kayseri’de kurulan
özel alanlarda fotoğraf çektirmesi ve #forumkayserideask etiketiyle Instagram’da paylaşması
yeterli olacak.Ardından Forum Kayseri Facebook sayfasında oylamaya sunulacak fotoğraflar
arasından en çok beğenilen fotoğrafın sahibi iPad Mini kazanacak. 2. ve 3. seçilen
fotoğrafların sahipleri ise Samsung Galaxy Tab 3 ile ödüllendirilecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5776.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Cemil Baba'ya Belgeselli Vefa
Talas Belediyesi, ilçenin manevi isimlerinden Cemil Baba olarak bilinen merhum Cemil
Kazan'ın hayatının anlatıldığı belgesel hazırlatıyor. 45 dakika olması beklenen filmde Cemil
Baba'nın mesajları yer alacak.Talas'ta yaşayan manevi büyüklerin...
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Talas Belediyesi, ilçenin manevi isimlerinden Cemil Baba olarak bilinen merhum Cemil
Kazan'ın hayatının anlatıldığı belgesel hazırlatıyor. 45 dakika olması beklenen filmde Cemil
Baba'nın mesajları yer alacak.
Talas'ta yaşayan manevi büyüklerin hayatının belgesel haline getirilme çalışmaları sürüyor.
Geçtiğimiz yıllarda yine Talaslı Yaman Dede olarak bilinen Mehmet Abdulkadir
Keçeoğlu'nun belgeselinin ardından bu kez de halk arasında "Hacı Cemil", "Mavi Boncuklu
Cemil Baba" ve "Boyacı Cemil" olarak bilinen Cemil Kazan'ın belgesel çekimleri başladı.
Belgeselle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 1982 yılında
70 yaşındayken vefat eden Cemil Baba'nın şehrin kilometre taşlarından biri olduğunu
belirterek, "Şöyle güzel bir söz var; 'Seref-ül mekân bil mekîn'. Yani bir yörenin şerefi orada
yaşayanlarla kaimdir. Şehirlerin manevi anlamda kilometre taşı olarak ifade edilen insanlar
oranın manevi insanlarıdır. Talas'ta da böyle güzel insanlar Allah dostları var. Ama Talas'la
özdeşleşen Mavi Boncuklu Cemil Baba." dedi.
Başkan Yıldırım, belgesel filmde hem Cemil Baba'nın mesajlarının verileceğini hem de
yaşadığı evin manevi atmosferinin yansıtılacağını anlatarak, "Yücel Çakmaklı Film Atölyesi
ekibi daha önceki Yaman Dede Belgeseli gibi bunu da çekiyor. Bu belgeselle inanıyorum ki
insanları daha çok düşündürteceğiz. Yaşadığı mekanın ve kendisinin mesajlarını vermek
istiyoruz. Bu ev ziyarete açık ve cuma günleri sabah çay ikramı var. Buranın atmosferini
herkes yaşamalı" şeklinde konuştu.
Yönetmen Akif Kaya, "Yaklaşık bir yıldır çalışıyorduk, artık son aşamaya gelindi. Belgesel
filmin çekimleri sırasında kendisini çok iyi tanıdık. Yaklaşık 45 dakikalık bir belgesel olacak.
Cemil Baba'yı bu sayede tüm Türkiye tanıyacak" diye konuştu.
Belgeselde Cemil Baba'yı oynayan fırıncı Nadir Karaçalı ise, "Cemil Baba mübarek bir zat.
Ona benzemek benim için büyük bir şereftir. Kendisini tanıma imkanım olmadı ancak onun
hatıralarını canlandırmak oldukça heyecan verici." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5777.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti
Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, "Đnsanların birbirinin yüzüne bakamayacağı sözler sarf etmeyelim. Seçimler
bittikten sonrada yan yana geleceğiz, yüz yüze bakacağız" dedi.
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Ziyarette konuşan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, "Çok fazla bir şey
söylemeye gerek yok. Başkanımız bize seçim çalışmaları ile bilgi verecek. Değerli ilçe
başkanımızı ve belediye başkanımızı cemiyetimizde ağırlamakta memnuniyet duyuyoruz"
dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise seçim çalışmaları ile ilgili şunları
söyledi; “30 Mart'ta bir seçim söz konusu… Bu seçimlerin şehrimize, ülkemize, insanlığa
yararlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kayserimizde çok şükür diğer
şehirlerde olduğu gibi görüntü kirliliğine fırsat verecek hiçbir siyasi partimizin bir davranışı
olmuyor. Bunu da ayrıca bir güzellik olarak görüyorum. Đnsanlar demokratik ortamda hukuk
çerçevesinde seviyeli bir şekilde çalışmalar yapıyor. Kamuoyu bunu değerlendirecektir ve
elbette ki kanaatini sandıklara yansıtacaktır. Sonuçta buna hepimiz saygı duyacağız."
Büyükkılıç, seçim çalışmalarının nezaket çerçevesinde geçmesi gerektiğini de belirterek; "
insanların birbirinin yüzüne bakamayacağı sözler sarf etmeyelim. Seçimler bittikten sonrada
yan yana geleceğiz, yüz yüze bakacağız. Çünkü bu çevrede yaşıyoruz. Allah birlik ve
beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.

Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5778.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Büyükkılıç’tan nezaket ziyareti
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları
hakkında bilgi verdi.
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Yazı Đşleri Müdürü Cengiz Taştan ve diğer personelimiz tarafından karşılanan Başkan
Memduh Büyükkılıç, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarına ve
belediye hizmetlerine değinen, Büyükkılıç, özellikle Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor’un
durumunu değerlendirdi. Takımların bu duruma gelmelerinde yeterince destek olunmadığına
vurgu yapan Büyükkılıç, ‘Bu durumdan dolayı üzgünüz ’dedi. Büyükkılıç, Kayseri
Gündem’in tarafsız haberciliğiyle dikkat çektiğini de sözlerine ekledi.
Haber & Fotoğraf: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5779.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

TTNET 4’te 4 yaptı, yılı zirvede kapattı
TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, Antalya’nın zirve noktası olan Tahtalı
Dağı’nda, TTNET’i zirveye ulaştıran 2013 yılı sonuçlarını açıkladı.
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TTNET’in 2013’te şaha kalktığını ve son beş yılın en başarılı sonuçlarını elde ettiklerini
belirten Kaya, “Hedeflerimizin tümüne ulaştık. Genişbant, fiber internet ve Tivibu abone
sayılarımızla rekor kırdık. Dijital servislerimizde de yüzde 50’nin üzerinde büyüyerek, 4’te 4
yaptık. Bu sonuçlarımızla yılı zirvede kapattık” dedi.
2013’te 321 bin net abone kazanarak, son beş yılın en yüksek abone artışını
gerçekleştirdiklerini kaydeden TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, 2013’te 6
milyon 330 bin aboneye ulaşarak genişbant pazarındaki büyümenin lokomotifi olduklarını
açıkladı. “Fiber internet abone sayısını 3’e katlayarak 620 bin abonemizi daha fazla hız, daha
fazla kapasite ile tanıştırdık. Fiber internet pazarının büyümesine liderlik ettik” diyen Kaya,
Tivibu Ev’de 286 bin aboneye ulaştıklarını, Tivibu Cep ve Tivibu Web abone sayısında ise
1,5 milyonu aştıklarını da belirtti.
Kaya, “Genişbant abone kazanımı, fiberdeki atılımlarımız ve Tivibu’daki heyecan verici
performansımızla yüzde 11 oranında büyüme gerçekleştirdik” dedi.
Türkiye’nin lider internet şirketi TTNET; 2013 yılı sonuçlarını, 2 bin 365 metre yükseklikteki
Tahtalı Dağı’nda düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Toplantıda 2013 yılını
değerlendiren TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, başarılı finansal ve operasyonel
iş sonuçlarına ek olarak, geçen yıl gerçekleştirdikleri ilkleri, kurumsal sorumluluk projelerini
ve yeni projeleri paylaştı. Yılı; genişbant abone sayısı, fiber abone sayısı, Tivibu abone sayısı
ve dijital servislerdeki büyüme oranı ile yılı tam dört alanda zirvede tamamlayarak 4’te 4
yaptıklarını söyleyen Kaya, kendilerine güvenerek TTNET’i zirveye çıkaran müşterilerine ve
çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
“Son beş yılın en yüksek abone kazanımını gerçekleştirdik”
Konuşmasında genişbant internet pazarını rekorlarla büyüttüklerini vurgulayan TTNET Genel
Müdürü Abdullah Orkun Kaya, “2013’te şaha kalkan bir TTNET var. Bir yılda 321 bin net

abone kazanarak, son beş yılın en yüksek abone kazanımını gerçekleştirdik. 2013’te 6 milyon
330 bin aboneye ulaştık. Sabit genişbant pazarındaki büyümenin ise yüzde 65’i tek başına
TTNET’ten geldi. Son beş yılın en yüksek satış rakamı ve net abone kazanımıyla genişbant
internet pazarındaki büyümenin lokomotifi olduk. Tüm abonelerimize bize inandıkları,
güvendikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.
“Fiber internette 620 bin aboneye ulaştık”
2013’te ADSL’in yanı sıra, fiber internet alanında da rekorlara imza attıklarını ifade eden
Kaya, yılsonunda fiber internet abone sayısının 620 bine ulaştığını açıkladı. Kaya, “Abone
sayımızı 3’e katladık, 620 bin abonemize fiberle daha fazla hız, daha fazla kapasite sunduk. 3.
çeyrekte her 5 yeni fiber abonesinden 4’ü TTNET’i tercih etti” dedi.
“Tivibu EV abone sayımız 286 bine ulaştı”
Televizyonun artık data ve ses gibi TTNET’in ana servislerinden biri olduğunu belirten Kaya,
Tivibu ile bu trendin Türkiye’deki öncüsü olduklarını ifade etti. Tivibu gelirlerinin bir önceki
yıla göre yüzde 65 oranında arttığını kaydeden Kaya, Tivibu Ev’de 286 bin aboneye
ulaştıklarını, Tivibu Cep ve Tivibu Web abone sayısında ise 1,5 milyonu aştıklarını da
açıkladı.
“Gelirlerimizi yüzde 11 oranında artırdık”
Kaya, genişbant abone kazanımı, fiberdeki atılımları ve Tivibu’daki heyecan verici
performanslarıyla gelirlerini yüzde 11 oranında büyüttüklerini açıklayarak, ”2013’te 3.5
milyar TL’lik ciroya ulaştık” dedi.
“Dijital servislerimizden elde ettiğimiz gelir, yüzde 50’nin üzerinde büyüdü”
2013’te yenilikçi dijital servisler geliştirdiklerini belirten TTNET Genel Müdürü Kaya,
“TTNET Müzik’te aktif üye sayımız 3 milyona yaklaştı. TTNET Müzik’in geliri de yüzde 35
oranında arttı. Dijital oyun alanı da hızla büyüyor. Playstore’da gelirlerimiz bu yıl 3’e
katlandı. E-ticaret, dijital ödeme sistemleri gibi alanlarda girişimlerimizin olacağını
açıklamıştık. Okacabukaca, TTNET Çarşı, Tivibu Çarşı, Mobilexpress ve TTNET Ödeme ile
bu sözümüzü tuttuk. 2013’te tohumlarını attığımız bu servisler meyve vermeye başladı. Dijital
servislerimizden elde ettiğimiz gelir 2013’te yüzde 50’nin üzerinde büyüdü” dedi.
“Müşteri memnuniyetinde tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık”
Müşterilerinin memnuniyetini sürekli ölçümlediklerini ifade eden Kaya sözlerine şu şekilde
devam etti; “Müşteri memnuniyetini ölçtüğümüz çalışmalarda, memnuniyet derecesinin
arttığını görmek bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu yıl müşteri memnuniyetinde
tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık.”
“TTNET tarihinde ilk defa bir kariyer programı başlattık”
TTNET markasının sevilmesinin ve çalışılmak için tercih edilen bir şirket olmasının da çok
değerli olduğunu sözlerine ekleyen Kaya, “Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflediğimiz
“NETgelecek” kariyer programımıza 14 bin üniversiteli genç başvurdu. Çeşitli elemelerden
geçirdiğimiz 6 üniversiteli gencimizi seçtik ve onlara TTNET’te iş olanağı sağladık” dedi.
“Toplum yararına olan tüm projelerimiz bizim için çok önemli”
Müşterileri ve çalışanları kadar toplum yararına olan projelerinin de kendileri için çok önemli
olduğunu vurgulayan Kaya, “700 girişimcinin başvurduğu Teknoloji Vadisi, Birleşmiş
Milletler BCtA ağına kabul edilen Herkes Đçin Đnternet Projemiz ve Đnternetle Hayat Kolay
Projemiz, Engelsiz TTNET projemiz, bu çalışmalarımızdan birkaçı. Bu çalışmalarımızı,
fiberdeki, Tivibu’daki başarılarımız kadar önemsiyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5780.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

10. Kadir Has Ödülleri Đçin Başvurular Başladı
Türkiye’nin eğitim gönüllüsü Kadir Has’ın adına verilen ‘Kadir Has Ödülleri’ için başvurular
başladı. Bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek Kadir Has Ödülleri, Bilim-Teknoloji-Đnovasyon
alanında ‘Üstün Başarı’ ve ‘Gelecek Vadeden Bilim Đnsanı’ kategorilerinde verilecek.
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Türkiye’nin eğitim gönüllüsü Kadir Has’ın adına verilen ‘Kadir Has Ödülleri’ için başvurular
başladı. Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülen kişi veya kurum 20.000$, Gelecek Vadeden
Bilim Đnsanı Ödülü’nü almaya hak kazanan kişi veya kurum ise 10.000$ ile ödüllendirilecek.
Başvurular 4 Mart 2014 tarihine kadar devam edecek.
Eğitim başta olmak üzere, ülke kalkınmasına yönelik en önemli hayır işlerinde imzası bulunan
değerli işadamı Kadir Has’ın adını yaşatmak üzere düzenlenen ‘Kadir Has Ödülleri’ her yıl
farklı bir alanda geleceğin bilimadamlarına veriliyor. Bu yıl Bilim-Teknoloji-Đnovasyon
alanlarında başvuruların kabul edileceği ödüllere; çalışmalarına aktif olarak devam eden,
kişiler ile kuruluşlar başvuru yapabilecek. Kişi veya kurumlar kendileri adına aday olarak
başvurabildikleri gibi başkaları tarafından da aday gösterilebilecekler.
10. Kadir Has Ödülü Değerlendirme Kurulu’nda Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Aydın, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Eczacıbaşı Holding Başkan
Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Harvard Universitesi
Öğretim Üyesi ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Gökhan
Hotamışlıgil, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Hasan Bülent Kahraman,
University of California Los Angeles Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydoğan Özcan, Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Sivri yer alıyor.
2013 yılında, 9. Kadir Has Ödülleri kapsamında verilen “Üstün Başarı Ödülü”ne dünyaca
ünlü ekonomist, Massachusettes Institute of Technology Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. K.
Daron Acemoğlu; “Gelecek Vadeden Bilim Đnsanı Ödülü”nü ise Sabancı Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Koşar layık
görülmüştü.
Katılım şartlarına ilişkin detaylı bilgiye www.khas.edu.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5781.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kayserili Molu Ailesinin Hikâyesi
Anadolu’nun kalkınmasında rol oynayan çok önemli kentler ve o kentlerde yaşayan aileler
vardır. Đşte onlardan biri Kayseri’de yaşayan Molu ailesidir.
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Bin yıllık resmi kayıtlar dışında şahıslar tarafından yazılmış böyle bilgi ve belge çok
azdır. Hatıratlar, siyasi, sosyal, ekonomik gelişimle birlikte ve o devrin âdete bir
panoramasıdır. Nereden geldiğimizi, atlarımızın kimler olduğunu, nasıl yaşadıklarını
bilmemiz açısından da önem arz eder. Cumhuriyet döneminden itibaren bu tür bilgilere
rastlamak memnuniyet verici bir olaydır. Ayrıca bu kitabın hazırlanmasında büyük
emeği ve katkısı olan Erciyes Üniversitesi eski rektörü değerli Hocam Prof. Dr. Mehmet
Şahin’e geleceğimize ışık tutacak bu eseri, kültürümüze kazandırdığı için teşekkür
ederim.Cumhuriyetin kuruluş dönemlerine rastlayan ilk çocukluk yıllarımdan itibaren
Kayseri’de yaşanan iktisadi, sosyal ve kültürel değişimlerin Sümer Bez Fabrikasının
kuruluşundan itibaren de sanayileşme çabalarının birçoğunun canlı şahidi oldum ve bu
çabalara doğrudan katkıda bulundum. Ben anılarımı yazmayı hiçbir zaman düşünmemiş bunu
gençlik hevesi olarak görmüştüm. Yakın tarihimizin iktisadi, sosyal ve kültürel değişimleri
konusunda çalışmalar yapan Sayın Prof. Dr. Mehmet Şahin ile geçmişle ilgili sohbetlerimiz
oldu. Anlattığım hatıralar Sayın Şahin’in ilgisini çekti ve gelecek nesillere aktarma konusunda
beni ikna etti. Bu işi üstlendiği takdirde ona yardımcı olacağımı söyledim. Bazı fotoğraf ve
belgeler de ekleyerek hatıratı zenginleştirdik ve kitap haline getirdik.Bu kitapta
anlatılanların daha güzel bir gelecek için genç nesillere ışık tutmasını, bu ülkede son
yüzyılda yaşanan zorlukları ve sancıları daha iyi anlatmalarına katkıda bulunmasını;
sanayileşme, modernleşme ve kalkınma tarihimizi yazacak olan araştırmacılarda yararlı
olmasını diliyorum diyor, Dr. Sait Molu. Hatırat, dört bölümden meydana gelmiş. Kitabın
sonunda Prof. Dr. Mehmet Şahin tarafından bir değerlendirme yazısı eklenmiş.Birinci
bölümde; Molu ailesinin kökleri, dip dedeleri Molu’lu Arif Ağa ve Darsıyak'lı Hacı Mahmut
Efendi ile ilgili bilgilere yer verilmiş.
Đkinci bölümde; Cumhuriyetle birlikte ailedeki büyük değişimi başlatan ve çevreninde
değişimine çok önemli katkıları olan, baba Arif Molu’nun müteşebbisliği, iş hayatı ve sosyal
faaliyetleri,
Üçüncü bölümde; Sait Molu’nun çocukluğu, eğitim ve iş hayatı,
Dördüncü bölümde; KARSU Tekstil Fabrikasının kuruluş ve gelişim hikâyesi anlatılmıştır.
Değerli Hocam Eski Erciyes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin kitapla ilgili sunuş
yazısında hatırat üzerinden sanki bir devirdeki değişim ve gelişimin evreleri anlatılıyor diyor.
ve devam ediyor. Büyük toprak ağası olan bir aileden gelen baba Arif Molu, önce ticarete,
sonra taşeronluğa, sonrada demiryolu müteahhitliğine geçiyor ve sonrada sanayici oluyor.
Çocuklarını yurt dışında okutuyor, onların yeni bir sanayici nesil olarak yetişmelerini sağlıyor
ve onlarla birlikte ailede bir burjuvalaşma süreci başlıyor.

Molu ailesi, iktisadi, sosyal ve kültürel açıdan çok büyük bir değişim ve dönüşüm
geçiriyor. Bu kitapta anlatılanlar “Molu ailesi “ hikâyesi üzerinden Kayseri’nin ve hatta
tüm Anadolu’nun çağdaşlaşma sancılarının dinamiklerine ve dönüm noktalarına dair
çok önemli ipuçları veriyor ve nedenini nasılını biraz daha iyi anlamamızı sağlıyor.
Bundan dolayı, bu kitapta yazılan hatıraları önemsiyor, bunların derlenmesi ve
yayınlanmasına katkıda bulunduğum için de kendimi mutlu hissediyorum.
Hatırat, bir ailenin hikâyesi üzerinden son yüzyılın Kayseri’de yaşanan gelişimlere ışık
tutmaktadır. Đşte Sayın Molu’nun hatıratı bu yüzden önemlidir. Hocamın bu yazdıkları
kitabın adeta özetidir.
MOLU AĐLESĐNĐN KAYSERĐ’DE YAPTIĞI ĐLKLER:
Arif Molu, Cumhuriyet döneminin idealist bir iş adamı ve müteşebbisidir. Kayseri Şeker
Fabrikası’nın kurulması için Halka açık ilk şirketi kurulmasına öncülük etmiştir. Orta
Anadolu Mensucat Fabrikası Arif Ağa önderliğinde kurulmuştur. Türkiye’de halk sektörünü
meydana getiren, Kayseri’de ilk akaryakıt ticareti yapan, ilk benzinlik işini başlatan kişidir.
Kayseri’de modern anlamda ilk un fabrikasını yapmış, Sümer Bez Fabrikası’nın ilk modern
evlerinin müteahhitliğini üstlenmiştir.Niğde Gebere Barajı inşaatını 1938 yılında yapımını
gerçekleştirmiş. Toprak dolgu barajı olarak yapılan Türkiye’nin ikinci barajını inşa
etmiştir.Baharda Sarımsaklı suyunu kışın Ambara doğru çevirtir, arazinin her tarafı göl olur,
toprak yıkanır. Baharda sular boşalır. En güzel Ambar kavunları yetişirmiş.1929 yılında
Dodge marka otomobiline yolda gördüğü köylü kadınlara, çocuklara kıyamaz içine
doldururmuş. Kayseri’de ilk kez şehirde ve bağ evindeki banyolarına küvet ve termosifon
koydurmuş. Talas Amerikan kolejinden esinlenerek yapılan evlerinin bahçesinde voleybol
sahasında da aileden kızlar ile hep birlikte voleybol oynarlarmış. 1931 yılında Tayyare
Fabrikasını tetkik için gelen Amerikalılar Kayseri’de otel olmadığı için Zincidere deki bu
konakta kalırlarmış.Gündüz Hatipoğlu’nun akrabası Arif Molu ile ilgili gözlemlerini şöyle
anlatıyor;Türkiye’de 1939 lu yıllarda işini çok mükemmel yapan müteahhit yoktu. Şantiye
tekniği, işi organize edişi ve yapış tarzı, o zamanki müteahhit anlayışının ötesindeydi.
Kimsenin evinde buzdolabı yokken şantiyede buzdolabı, mühendislerinin de son model
arabaları vardı.
ARABA HĐKÂYESĐNĐ DR.SAĐT MOLU ANLATIYOR
Bir gün annem Beyoğlu’na terziye gitmiş. Şoför Burhan Bey annemi beklerken bir askeri
jeep ile komutan, yaveri ve birkaç asker gelmiş şoförü indirip arabayı alıp götürmüşler.
Birinci ordu komutanın Emir subayı babama bir çek getirdi. Babam bu çeki kabul etmedi.
“mademki bu devletin bu arabaya ihtiyacı var feda olsun” dedi. Babam çok karizmatik, çok
gururlu, son derce vatanperver ve ismiyle müsemma hakiki bir “ağa adam ”idi.
DĐYABAKIR-CĐZRE DEMĐRYOLU HATTI
Babam, tam bir idealist ve samimi bir Müslümandı. Adam gibi adam dedikleri cinsten,
dosdoğru bir adamdı. “Madem harp nedeniyle ülkemin bu demiryolu inşaatının bir an önce
bitmesine ihtiyacı var ve madem hükümetin parası yok, ben bu işi yaparım ve paramı harpten
sonra alırım ”dedi. Olağanüstü maddi ve manevi sıkıntılara katlanarak inşaata devam etti ve
tüm taahhütlerini zamanında yerine getirdi. Đşini yarım bırakan müteahhitler harp bittikten
sonra daha yüksek fiyat almak suretiyle işlerine yeniden başladılar. Đşini daha önce bitiren
babam ise devletin kendisine vaat ettiği farkını alamadı. Danıştay madem müteahhit işe
devam edip tamamlamış. Demek ki iş eski fiyattan yapılabiliyormuş diye babamın
talebini reddetti.
HACI ÖMER SABANCI’NIN NASĐHATI
Bu nedenle babam çok büyük bir zarara uğradı. Bunun üzerine 1944 yılında işini ve ailesini
Kayseri’ye nakletti. Hacı Ömer Sabancı “Bak yiğenim baban Gayseri’ye gitmekle yanlış
yaptı. Böyük yerin böyük karıda olur, güccük yerin karı güccük olur.” Diye nasitta bulundu.

Đkinci dünya harbi sonrasında Kayseri’de Đzzet ve Hüseyin Bayraktar’ların babası Mehmet
Bayraktar’a ait tek bir taksi vardı. Harp yılları benzin sıkıntısı olduğu için babam sosyal
sorumluluk ve edep duygusuyla otomobilini garaja çeker. Talas’tan Kayseri’ye faytonla gidip
gelirdi. Babam birinci dünya harbindeki yenilginin Osmanlı Đmparatorluğun çöküşünün
mütareke ve işgal döneminin acılarını derinden yaşayan ve bunları asla hazmedemeyen bir
insandı.
DEVELĐ’YE GAMBERLĐ OSMAN AĞAYI ZĐYARET
Milli Mücadelede emeği geçenlere karşı çok büyük saygısı vardı. Bir gün Kayseri’den
Develi’ye Çöp Bacak Mustafa’nın taksisiyle kardeşim Metin ’ide yanına alarak Milli
mücadelede büyük katkıları olan, Develinin eski Belediye Başkanı Gamberli Osman
(Coşkun) Ağayı ziyarete gitmişti.
ULU CAMĐĐNĐN RESTORSYONU
Babam, Kayseri Ulu Camiinin restorasyonunu vakıflara rağmen yaptırdı. Kendi imkânlarıyla
halkın bağışlarını biriktirip camiyi tümüyle yıktırıp restore etti. Her sabah dörtte kalkar, sabah
namazını kılar, sonra cami inşaatının başına giderdi. Đnanan bir adamdı. Beş vakit namazını
hiç kaçırmazdı. Gösterişi ve riyayı asla sevmezdi.1960 yılında Kayseri Yüksek Đslam
Enstitüsünün kurulmasına öncülük etti.
1961 yılında CHP iktidarda olduğu halde iki milyon lira alacağını alamadı. Đflas durumuna
gelmesine rağmen partili olduğu halde o yakınlığı asla kullanmadı.
BAŞBAKAN MENDERES KAYSERĐ’DE
Başbakan Adnan Menderes 1957 yılı seçimleri için Kayseri’ye gelmiş Orta Anadolu
Fabrikasının açılışını yapmış. Onu babam karşılamış, önünde çok güzel bir konuşma yapmış
ve fabrikayı gezdirmiş.
Menderes
Erzincan da umduğunu bulamadığı için Kayseri’de keyfi yerine gelmiş.
Đbrahim Kirazoğlu’na bu adam hangi partiden diye sormuş? Bize bu tür adamlar lazım, ne
yaparsanız yapın bu adamı bizim partiye kazandırın demiş. Kirazoğlu düzgün bir insandı,
amcam Emin Molu’nun Belediye Başkanlığı zamanında yanında yetişmişti ve bizim ailemize
de çok değer verirdi. Menderes’e “Arif Ağa Halk Partilidir, Đnönü’yü sever, şerefli bir
adamdır, partisini değiştirmez” demiş… Eğer babam bunu kabul etseydi eminim daha
sonraki iktisadi hayatında sıkıntıları yaşamazdı.
MOLU’LU ARĐF AĞA
Arif Molu, Erciyes kadar Kayserili, bembeyaz saçların taçlandırdığı dik başıyla da ikiz
kardeş gibi, tıpatıp Erciyes’in benzeri….Yaratıcı zekâsı, yorgunluk, yılgınlık bilmeyen
çalışkanlığı, yenilgi kabul etmeyen çelik iradesiyle, Kayseriliyi Kayserili yapan, Kayseriliyi
dillere destan eden, kusursuz bir Kayserili tipiydi. Diye yazmış Edebiyat öğretmeni,
Gazeteci Muharrem Barut. Yazısının devamında Arif Bey, düşenin elinden tutar, iftiraya
uğrayanı savunur, bir iş-güç sahibi olmak isteyeni destekler, işi düzeni bozulanın yardımına
Hızır gibi yetişirdi. Yiteni bulucu, bozulanı yapıcı, yoku yaratıcı, her dara düşeni derdini dert
edinici yönüyle dedelerinin tıpkı tıpkısına benzerdi. Diye anlatır.
Dr.Sait Molu; Babam, çevresindeki beşeri ve maddi varlıkları değerlendirme ve
nemalandırma konusunda hassasiyet gösterirdi. Babam, hem fizik olarak güçlüydü, hem de
manevi cesareti çok yüksekti. Çok cesur ve gözü kara adamdı. Ayrıca çok temiz ve şık
giyinirdi. Unvanı Arif Ağa idi.
Kayseri’ye mal olmuş Molu Ailesi’nden ahirete intikal edenleri rahmetle, hayatta olanları
saygıyla anıyorum.
M. Orhan Cebeci yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5782.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Gül'e koltuğu devretti
Ankara trafiğine ve toplu taşıma sistemine yeni bir soluk kazandıracak Sincan-Batıkent
Metrosu, hizmete açıldı. Açılışta Başbakan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e
sürücü koltuğundan kalkıp yer vermesi dikkat çekti.
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Sincan Harikalar Diyarı Anfi Tiyatro’da gerçekleştirilen törene; Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Đspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Ulaştırma,
Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Lütfi Elvan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek katıldı. Davetliler, resmi törenin ardından metronun ilk seferinde de yolculuk yaptı.
HAT 12 ĐSTASYONDAN OLUŞUYOR
Kızılay - Sincan hattı üzerinde; Batıkent, Batımerkez, Mesa, Botanik, Đstanbul Yolu, Eryaman
1-2,?Eryaman 3, Devlet Mahallesi, Fatih, GOP, Törekent 1 ve OSB olmak üzere 12 istasyon
bulunuyor. Batıkent’ten, Sincan Törekent’e kadar hattın uzunluğu 15.5 kilometre.Büyükşehir
Belediyesi’nin yapımına başladığı metro hatları, 7 Mayıs 2011’de düzenlenen bir törenle
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na devredilmişti. ODTÜ Metro Đstasyonu’nda
yapılan devir teslim töreninde metroların 2014 yılının Nisan ayında hizmete gireceği
açıklanmış, ancak süreç içerisinde yapılan hızlı çalışmalarla bu tarihler öne çekilmişti.
BAŞBAKAN DEDĐKODULARA SON VERDĐ
Erdoğan, Fas'tayken Fatih Saraç'ı arayarak Habertürk'te Bahçeli'nin sözlerinin yer aldığı bir
alt yazının kaldırılmasına ilişkin konuşmada, Bahçeli'nin Abdullah Gül'ü sürekli göreve
çağırmasını da eleştiriyordu. Bu konuşma metninden "Erdoğan Gül'ün öne çıkmasını
istemiyor" algısı çıktığını savunanlar çıkmıştı. Erdoğan verdiği bu pozlar söz konusu algının
gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5783.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

STV'deki peygamber sahnesi senaristi istifa
ettirdi
Senarist Ahmet Tezcan, Hz. Peygamber'in yer aldığı STV dizisine tepki gösterdi, kanaldan
ayrıldı.
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STV'nin en çok izlenen dizilerinden Şefkat Tepe'deki bir sahne senarist Ahmet Tezcan'ı da
kızdırdı. Hz. Peygamber'in yaralı askerin rüyasına girdiği sahneye tepki gösteren Tezcan,
kanaldaki bir dizinin senaristliğini bıraktığını açıkladı.
''SEYRETTĐM VE KANIM DONDU, YAZIKLAR OLSUN''
Samanyolu TV'ye bir tepki de senarist Ahmet Tezcan'dan geldi. Tezcan, Şefkat Tepe adlı
dizide, Serdar komutanın rüya sahnesinde Hz. Peygamber'in yer almasına tepki
gösterdi. Tezcan, twitter adresinden ''Seyrettim ve kanım dondu. Allah'ın Resulü'nin
oyuncak edenlere yazıklar olsun'' diyerek, kanalla ilişkisinin kalmadığını duyurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5784.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kayseri Emniyeti'nde görev yeri değişikliği
Emniyet'te 17 Aralık operasyonu depremi devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Emniyeti'nde
9 şube müdürünün görev yerlerinde değişiklik yapıldı.
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Emniyet Müdürlüğü'nde dün yapılan toplantı sonrası 9 şube müdürünün görev yerlerinde
değişiklik yapıldığı bildirildi.
GÖREV YERĐ DEĞĐŞTĐRĐLEN POLĐSLER
Buna göre; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Mustafa Emre Başbuğ Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü'ne, Eğitim Şube Müdürü Durmuş Solak Toplum Destekli Şube
Müdürlüğü'ne, Spor Güvenliği Şube Müdürü Özgür Daldaban Eğitim Şube Müdürlüğü'ne,
Bilgi Đşlem Şube Müdürü Tanzer Dinçer Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne, Trafik
Denetleme Şube Müdürü Đlhan Dağdeviren Bilgi Đşlem Şube Müdürlüğü'ne, Kocasinan Đlçe
Emniyet Müdürü Kamil Yıldızkaya Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne, Özel Güvenlik Şube
Müdürü Ali Başoğul Talas Đlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Talas Đlçe Emniyet Müdürü Hakan
Nazım Birol Hacılar Đlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Hacılar Đlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bülent
Kayaalp Kocasinan Đlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5785.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Gül'den cemaate mesaj...
Ankara'da Sincan Metrosu'nun açılışına katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, açılış
konuşmasında gündeme dair mesajlar verdi.
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Abdullah Gül, dünyanın dört bir tarafında metro alanında büyük yatırımlar yapıldığını
ülkemizde de ulaşım adına çok güçlü projelerin hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade etti.
HĐZMET ĐÇĐN HUZUR GEREKLĐ
Gül "Bu hizmetlerin yapılabilmesi için huzur gerekir, barış gerekir, istikrar gerekir.
Lüzumsuz dedikoduların içini girmediğimiz sürece, istikrarı koruduğumuz sürece bu
hizmetler devam eder." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5786.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Palancıoğlu Talas Avşar Türkmenleri Derneği'ni
Ziyaret Etti
Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında
Talas Avşar Türkmenleri Derneği'ni ziyaret etti.Yaklaşan seçimler öncesi yoğun bir
programla seçim hazırlıklarını sürdüren Ak Parti Talas Belediye...
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Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında
Talas Avşar Türkmenleri Derneği'ni ziyaret etti.
Yaklaşan seçimler öncesi yoğun bir programla seçim hazırlıklarını sürdüren Ak Parti Talas
Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Talas Avşar Türkmenleri Derneği'ni ziyaret
ederek Dernek Başkanı Zeki Gökdemir ve dernek üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.
Talas Projeleri'ni anlatan Palancıoğlu, 30 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkat
çekerek "Ülkemiz kritik bir dönemden geçiyor. Yıllar önce ülkemizin Başbakanın bir el
sallamasıyla ekonomimiz alt üst oluyor, enflasyon canavarı durdurulamıyor, bin bir taahhüt

verilerek IMF kapılarında bekleniyordu. Ülkemiz son 12 yılın en parlak dönemini yaşıyor,
bizlerde el ele vererek bu dönemde Talasımızı ekonomisiyle, turizm potansiyeliyle, tarihi
dokusuyla, nüfus kaynaklarını kullanımıyla Türkiye’nin yıldızı parlayan ilçelerden biri haline
getirecek işlere, hizmetlere imza atacağız. Gayemiz bize tanınan süre zarfında herkes için
hizmet üretmek. Katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla Talasımızı tasarruf eden, üreten,
kaynaklarını tam anlamıyla kullanabilen, yedi gün yirmi dört saat yaşayan bir ilçe haline
getirecek projeleri hayata geçireceğiz’’ dedi.
Sıcak ve samimi sohbet sonrası Palancıoğlu, Zeki Gökdemir ve dernek üyeleri birlikte
fotoğraf çektirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5787.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Đncesu Dokuzpınar Mahallesi'ne Çok Amaçlı
Salon Yapıldı
Đncesu Belediyesi tarafından Dokuzpınar Mahallesi’ne halkın ortak kullanım alanı olarak
kullanmasına fırsat verilen çok amaçlı bir salon yaptırıldı.Dokuzpınar Mahallesi'ne yaptırılan
170 metrekare alandan oluşan salonda; 1 adet doktor...
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Đncesu Belediyesi tarafından Dokuzpınar Mahallesi’ne halkın ortak kullanım alanı olarak
kullanmasına fırsat verilen çok amaçlı bir salon yaptırıldı.
Dokuzpınar Mahallesi'ne yaptırılan 170 metrekare alandan oluşan salonda; 1 adet doktor
muayene ve bekleme odası, kuran kursu, köyün taziye ve sosyal ihtiyaçları için geniş ve ferah
bir alan bulunuyor. Bu salon ayrıca, Dokuzpınar muhtarı tarafından da ofis olarak
kullanılacak. Çok amaçlı salon, çevre düzenlemesi ve istinad duvarı ile birlikte yaklaşık 170
bin TL'ye mal oldu.
Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Dokuzpınar'da yapılan çok amaçlı salonun
açılışına katıldı. Karayol, öncelikle Đncesu’da 10 yıl içerisinde yaptığı çalışmaları anlattı.
Yaklaşık 170 bin TL maliyetle yapılan salonun Dokuzpınar halkına hayırlı uğurlu olmasını
dileyen Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, daha sonra Dokuzpınar mahallesi sakinlerinin
istek ve dileklerini not alarak onlardan gelen soruları yanıtladı.
Dokuzpınar halkı da Đncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’un yapmış olduğu
hizmetlerden memnun olduklarını ve her zaman yanında yer aldıklarını söylediler.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5788.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Terziler Ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odasında
Genel Kurul Heyecanı
Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odasında genel kurul gerçekleştiriliyor.Kayseri Ticaret
Odasında yapılan genel kurulda, mevcut başkan Kenan Arslan ile oda üyesi Murat Kayhan
başkan adayı oldu. Genel kurulda açıklama yapan Terziler ve Konfeksiyon...
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Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odasında genel kurul gerçekleştiriliyor.Kayseri Ticaret
Odasında yapılan genel kurulda, mevcut başkan Kenan Arslan ile oda üyesi Murat Kayhan
başkan adayı oldu. Genel kurulda açıklama yapan Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odası
Başkanı ve başkan adayı Kenan Arslan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana olduğu gibi
üyelerimizin her türlü işleri büyük bir titizlikle ve güler yüzle takip edilecektir. Konfeksiyon
sitesini kuracağız, ortak kullanma alanları yapılacak. Üniversite ile görüşülüp moda ve
tasarım bölümü açacağız. Bir banka ile görüşüp esnaf kartları çıkartacağız. Belediye ile
görüşülüp terzilere 500 metrelik yazlık bahçe yeri alınacak. Esnafımıza ortak kullanım için
Đnternet adresi kuracağız. Esnafımızın her zaman yanında bulunacağız" dedi.Terziler ve
Konfeksiyon Đmalatçıları Odası Başkan adayı Murat Kayhan ise, "Rabbim kısmet ederde beni
bu göreve layık görürseniz uyuyan bir Terziler Odası değil, mücadele eden ve esnafının
hakkını her platformda savunan, seçimden seçime esnafını ziyaret eden değil, sürekli
esnafıyla iç içe olan bir başkanla beraber olacaksınız. Terziler Odamızı projelerimizle
harekete geçirerek esnafımızın her zaman yanında olacağımızın sözünü veriyoruz.
Esnaflarımızı odamıza ödenen aidat konusunda kesinlikle sıkmayacağız. Bu seçimde ellerinizi
vicdanınıza koyarak oylarınızın vebalini bilerek seçim yapmanızı diliyorum" şeklinde
konuştu.Terziler ve Konfeksiyon Đmalatçıları Odasında, bugün yapılacak oy kullanımının
ardından saat 17.00'de sandıklar açılarak oylar sayılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5789.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Erciyesspor’dan Yangın Açıklaması
Erciyesspor Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, tesiste çıkan yangın ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Yangında can ve mal kaybı yaşanmadı” ifadesinde bulundu.Ziya Eren yaptığı
yazılı açıklamada, çıkan yangın hakkında şu bilgileri...
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Erciyesspor Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, tesiste çıkan yangın ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Yangında can ve mal kaybı yaşanmadı” ifadesinde bulundu.
Ziya Eren yaptığı yazılı açıklamada, çıkan yangın hakkında şu bilgileri verdi:
“Salı gecesi tesislerimizde futbolcularımızın konakladığı binanın çay ocağında, elektrik
aksamından kaynaklı ufak çaplı bir yangın çıkmış olup, tehlike büyümeden yangına ilk
müdahaleyi anında kulüp güvenliğinden sorumlu personelimiz ve tesislerimizde kalan
antrenörlerimiz tarafından yapılmıştır. Yangın ilk müdahalede söndürülmüş olup sonrasında
futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımız güvenli bir şekilde binadan tahliye edilerek, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Đtfaiye ekipleri kontrol maksatlı soğutma işlemi de
yapmışlardır. Çıkan yangında her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup, kulübümüz ve
camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu sebepten ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten
tüm dostlarımıza teşekkür ederim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5790.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Tarihi Kilise Hayvan Barınağı Oldu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde bulunan tarihi Rum Panaya
Kilisesi'nin sığınakları hayvanlara barınak oldu.Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir
Mahallesi’nde yapım tarihi tam olarak bilinmeyen Rum Panaya...
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde bulunan tarihi Rum Panaya
Kilisesi'nin sığınakları hayvanlara barınak oldu.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi’nde yapım tarihi tam olarak
bilinmeyen Rum Panaya Kilisesi'nin sığınakları hayvan barınağı olarak kullanılıyor. Kilisenin
yanında yapıldığı dönem mutfak olarak kullanıldığı öğrenilen sığınak ise köpek, tavuk ve
büyükbaş hayvanlarının ahırı olarak kullanılıyor.
Bakımsız olan kilisenin sığınaklarında yaşayan hayvanların bakıcısı Mehmet Gözütok,
kilisedeki hayvanlara 3 aydan beri baktığını söyledi. Gözütok, “Burasının ne zaman
yapıldığını bilmiyorum. Buraya restore edilecek diye Turizm Müdürlüğünden geldiler.
Đçerideki hayvanlar kısa bir süre sonra çıkarılacak. Đçerideki köpekleri de sürüye gideceği için
çıkaracağız. Geçici bir süre duruyor. Kısa bir zaman sonra bu hayvanlar buradan çıkacak.
Yaklaşık 3 aydır hayvanları burada besliyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan tarihi kilisenin bulunduğu Germir Mahallesi, ünlü sinemacı Elia Kazan’ın ve ünlü
manken Kim Kardashian’ın babaannesinin köyü olarak biliniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5791.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Bülent Bingöl Sakarya’ya Uğurlandı
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) atama kararnamesi ile Sakarya’ya atanan
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Sakarya’ya uğurlandı.HSYK’nın son atama
kararnamesi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Kayseri...
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Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) atama kararnamesi ile Sakarya’ya atanan
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Sakarya’ya uğurlandı.
HSYK’nın son atama kararnamesi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Kayseri
Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, yeni görev yerine adliye binasından uğurlandı. Burada
düzenlenen törene, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ağır ceza hakimleri ve savcılık
çalışanları katıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na da Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta atandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5792.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Erken Rezervasyonda Sigorta Dönemi
Kayseri’de yaklaşan yaz ayları ile birlikte vatandaşlar tatil beldeleri için rezervasyon
yaptırırken, seyahat acente firmaları da kampanyalarına devam ediyor.Kayseri’de seyahat
acenteleri, müşterilerini mağdur etmemek için rezervasyonlara...
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Kayseri’de yaklaşan yaz ayları ile birlikte vatandaşlar tatil beldeleri için rezervasyon
yaptırırken, seyahat acente firmaları da kampanyalarına devam ediyor.
Kayseri’de seyahat acenteleri, müşterilerini mağdur etmemek için rezervasyonlara sigorta
yaptırarak, iptal olan rezervasyonların paralarını geri ödüyor. Rezervasyon sigortası
müşterilerin ilgisini çekerken, acente sahiplerine de kolaylık sağlıyor.
Yapılan sigorta hakkında bilgiler veren seyahat acente sahibi Özdemir Yeğenağa, insanların
planlı bir yaşamı olmadıklarını söyledi. Yeğenağa, “Türk insanı olarak planlı bir yaşantımız
olmuyor. Đşte 5 hafta sonra 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık bir program düzenleyelim diye

planımız olmuyor. Bunun zararlarını son dakika yapılan pahalı rezervasyonlarla görüyorlar.
Her sene biraz daha artış fark ediyor. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla sigorta başlattık.
Rezervasyonlarda sigorta dönemi başladı. Herhangi bir sebepten dolayı gidilemediği takdirde,
müşterilerimizin ödediği ücretler iade ediliyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5793.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Üniversite Hattı Açılıyor
Büyükşehir Belediyesi, dünyada en geçerli toplu taşıma sistemi olan raylı sistem ağını
genişletmeye devam ediyor. Sivas Caddesi-Erciyes Üniversitesi Hattı, 14 Şubat Cuma günü
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle hizmete açılacak.Bilindiği...
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Büyükşehir Belediyesi, dünyada en geçerli toplu taşıma sistemi olan raylı sistem ağını
genişletmeye devam ediyor. Sivas Caddesi-Erciyes Üniversitesi Hattı, 14 Şubat Cuma günü
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle hizmete açılacak.
Bilindiği üzere; toplu taşımada milat olan 17 kilometrelik Doğu Garajı-OSB hattının ardından
10 kilometrelik Beyazşehir-Đldem Hattı da önceki hafta yolcu taşımaya başlamıştı.
800 MĐLYONLUK YATIRIM
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede
yaklaşık 4 kilometrelik hattın Cuma günü saat 13.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda
düzenlenecek törenle açılacağını ifade ederek, "Böylece şehirdeki raylı sistem uzunluğu 31
km'ye çıkmış oluyor. Ayrıca ihalesi yapılan Üniversite-Talas Cemil Baba Mezarlığı hattının
yapımına yakında başlayacağız. 6 kilometrelik Anayurt Hattının ihalesini de 1-2 ay içinde
yapıp her iki hattı da 1 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu hatların ardından Belsin-OtogarNuhnaci Yazgan Üniversitesi hattına başlayarak şehri adım adım raylı sistem ağıyla öreceğiz.
Tüm bu hatlar ve raylı sistem araçları için 800 milyon liralık bir maliyet çıkıyor. Bu önemli
bir rakam. Büyükşehir Belediyesi olarak böylesine mega projelerin altından kalkacak güce ve
bütçeye sahibiz. Yeni raylı sistem hattının şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını temenni
ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5794.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Mimarlar Odası'ndan 'kentsel Projeler'
Değerlendirmesi
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Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde
Belediye Başkan adaylarının açıkladıkları projelerin uygulanabilir olup olmadığının bilimsel
olarak ele alınacağını ve sonuçların seçimlerden...
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde
Belediye Başkan adaylarının açıkladıkları projelerin uygulanabilir olup olmadığının bilimsel
olarak ele alınacağını ve sonuçların seçimlerden önce açıklanacağını ifade ederek, ''Kent için
tasarlanan projeler, kentin özelliklerini, potansiyelini, aktivitelerini, gelişme kapasitelerini ve
kaynaklarını kapsayacak bilgileri içeren ve belli aralıklarla yenilenerek güncelleştirilen
araştırmalara dayandırılmalı ve bu doğrultuda meslek örgütlerinin de katılımıyla kentsel
gelecek ve vizyon tasarlanmalıdır'' dedi.
Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Mimarlar Odası Kayseri
Şubesi olarak, toplumsal, kültürel yaşamın önemli bir ögesi olan mimarlığın sorumlulukları
çerçevesinde kentin geleceğine ilişkin önerileri yaklaşan Yerel Seçimler öncesinde paylaşmak
istediklerini belirterek, ''Bu paylaşmanın amacı, yerel yönetimlerin ve toplumun günümüzdeki
kentsel sorunlar ile baş edebilmesini olanaklı kılacak bir dizi ortak ilke ve kavram
oluşturmalarına katkıda bulunmak, kentlerin toplumla birlikte yönetilmelerinde sergilenmesi
gereken yaklaşımların ana hatlarına ilişkin ipuçları vermek ve daha yaşanabilir bir kentsel
çevre oluşturmasına yardımcı olmaktır'' diye konuştu.
Meslek odalarının, sivil toplum örgütleri gibi aktörlerin katılımını erkin kullanımında önemli
bir girdi olarak görebilen yerel yönetimlerin Türkiye'nin yeni ve çağdaş yüzü olacağına olan
inanç gereği, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının arttırılmasını ülke adına olumlu
bulduklarını kaydeden Velibaşoğlu, şöyle devam etti:
''Kent için hedeflenen projeler, kentin özelliklerini, potansiyelini, aktivitelerini, gelişme
kapasitelerini ve kaynaklarını kapsayacak bilgileri içeren ve belli aralıklarla yenilenerek
güncelleştirilen araştırmalara dayandırılmalı ve bu doğrultuda meslek örgütlerinin de
katılımıyla kentsel gelecek ve vizyon tasarlanmalıdır. Kent konseylerinin etkinliği arttırılmalı
ve daha güçlü bir yapıya kavuşması için gereken finansal ve kurumsal destek verilmelidir.
Kentsel politikaların temel amacı, toplum ile mekan arasındaki uyumu sağlamaktır. Bu
noktada çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlar arasındaki uzlaşmanın sağlanması yeni kentsel
politikalara temel olmalıdır. Kayseri, ivmeli büyümesine rağmen, halen tek aks üzerinde ve
tek merkezli olarak gelişmektedir. Kent merkezlerinin yoğunlaşması ve bunun getirdiği
ulaşım, altyapı ve sosyal problemlerin çözümü için ulaşım aksları dikkate alınarak yeni
merkezlerin oluşturulması için planlamalar yapılmalıdır.
Tünel, alt geçit, üst geçit, yüksek yapı ve alış-veriş merkezlerini öne çıkaran şehircilik
anlayışından kurtulmak gerekmektedir. Kayseri'nin kültüründe bulunan komşuluk, ticaret gibi
kavramların açığa çıkabileceği mekansal düzenlemeler amaçlanmalıdır.

Belediyelerin idaresinde yapılan kamu yapılarının proje temininde yarışma yoluna gidilmesi,
meslek kültürümüze yaptığı katkıların ötesinde mükemmeli aramanın tarifidir. Yarışma ile
elde edilen projeler, meslek ortamını besleyecek ve kaliteli yapılar için önümüzü açacaktır.''
Velibaşoğlu, kent planlaması ve kentsel projeler oluşturulurken, atık yönetimi, küresel ısınma
ve çevre konularının göz önünde bulundurulması, engelli bireylerin topluma daha rahat
katılımını sağlayacak kentsel tasarımın kamu ve özel sektörde özendirilmesi, kadınlarla
çocukların kentsel olanaklardan her koşulda yararlanmasının güvence altına alınması
gerektiğini de sözlerine ekledi. Velibaşoğlu, ''Mimarlar Odası olarak Kayseri'nin bölgeye
öncülük edecek büyük şehir, örnek kent olması için atılması gereken adımlarda her zaman
desteğe hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. Parti ve ideoloji ayrımı gözetmeksizin her zaman
kentin ve kentlinin tarafında bulunuyoruz. 2014 yerel seçimlerinin kentimiz adına en iyi
şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, bir gazetecinin, ''Başkan adayları çok
çeşitli projeler ortaya atıyorlar. Bu projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ise, ''Bu
projelerle ilgili bizler çalıştaylar düzenleyeceğiz. Yerel seçimlerden önce bu çalıştayları
organize edeceğiz. Bunu hep beraber bütün mimar arkadaşlarımız ve sosyal, kültürel olarak
bu projeye katılabilecek şehir plancıları ve diğer meslek örgütleriyle beraber yapacağız.
Bunun uygulanabilirliği tabii ki belli bir bütçe ile ayrılınca var. Ama ne kadar doğru
olduğuyla ilgili bilimsel olarak bunları ispatlamamız gerekiyor'' karşılığını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5795.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Sırt Ağrısı Hayatını Kurtardı
Aniden ortaya çıkan sırt ve göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye başvuran 48 yaşındaki Döndü
Erdoğan’ın, yapılan tetkikler sonucu aort damarında yırtık tespit edildi. Hipertansiyon hastası
olan Erdoğan’a hastanede gerçekleştirilen...
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Aniden ortaya çıkan sırt ve göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye başvuran 48 yaşındaki Döndü
Erdoğan’ın, yapılan tetkikler sonucu aort damarında yırtık tespit edildi. Hipertansiyon hastası
olan Erdoğan’a hastanede gerçekleştirilen erken müdahale sayesinde, yüksek hayati risk de
ortadan kaldırıldı.Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Doç.
Dr. Gökhan Özerdem ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 4.5 saatlik ameliyatla yeniden
yaşama dönen Erdoğan, “Yüksek tansiyonun vücudumda bu kadar önemli bir soruna neden
olacağı hiç aklıma gelmezdi” dedi. Aort yırtığı sırt ağrısı ile kendini gösterdi 25 yıldır yüksek
tansiyon sorunu nedeniyle ilaç tedavisi gören 48 yaşındaki Döndü Erdoğan, sırtında ve
göğsünde aniden başlayan ağrılar nedeniyle hastaneye başvurdu. Sabah erken saatlerde
yaşadığı ciddi ağrılar yüzünden bayılan Erdoğan, 28 yıllık eşi Ahmet Erdoğan tarafından
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden Kayseri’ye getirilerek Memorial Kayseri Hastanesi’ne

kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucu aort yırtığı tespit edilen Döndü Erdoğan, acil
ameliyata alındı. Erken müdahale ile yaşama tutunan ve 4.5 saatlik ameliyat sonrası sağlığına
kavuşan Erdoğan, “Gözümü açtığımda hastanedeydim. Daha önce hipertansiyon hastalığına
bağlı sağlık sorunlarım oluyordu. Yüksek tansiyon ilaçları kullanıyordum fakat böyle bir
damar hastalığım olacağı hiç aklıma gelmezdi. Yeniden sağlığıma kavuştuğum için çok
mutluyum. Bundan sonra kontrollerimi daha sık yaptırarak kendime özen göstereceğim”
şeklinde konuştu.Zamanla yarış hayatını kurtardıDöndü Erdoğan’ın 4.5 saat süren ameliyatını
gerçekleştiren, Memorial Kayseri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.
Gökhan Özerdem, “Hastaya zaman kaybetmeden cerrahi işlem uygulandığı için muhtemel can
kaybının önüne geçildi” dedi. Aort yırtıklarının damar sertliği ve hipertansiyon hastalarında
görülebildiğini belirten Doç. Dr. Özerdem, “Hastamızın hipertansiyon nedeniyle kalpten
çıkan aort damarı yırtılmıştı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle bize acil olarak geldi. Başarılı
bir ameliyat gerçekleştirdik. Genel durumu şu an çok iyi, kendi ihtiyaçlarını görebiliyor.
Bundan sonra sadece tansiyon hastası olarak takip edilecek” açıklaması yaptı.Aniden başlayan
sırt ağrısı hafife alınmamalıKalp ve damar hastalıklarında erken müdahalenin yaşamsal önemi
bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gökhan Özerdem, “Özellikle hipertansiyon hastalarının
bir anda ortaya çıkan sırt ve göğüs ağrıları konusunda duyarlı olmaları gerekir. Şikayetler bu
hasta grubunda aort yırtıklarının habercisi olabilir. Erken müdahale şansı varsa, yırtıkların
ilerleyerek diğer organ damarlarını ya da beyne giden damarları etkilemeden sorunun
giderilmesi mümkündür. Geç kalındığında ise beyin damarları, böbrek ve bağırsaklarda hasar
görebilir. Felç, inme ve beyin kanaması oluşabilir. Aort yırtıklarında hasta için her geçen saat
ölüm riskini % 1 artırmaktadır. Đlk 72 saatte hastaların yüzde 75- 80’i kaybedilir. Bu yüzden
erken müdahaleye olanak tanıyan belirtiler göz ardı edilmemelidir” dedi.Hipertansiyon riski
artırır. Özellikle hipertansiyonu olan hastaların yakın takip altında olması gerektiğine vurgu
yapan Doç. Dr. Özerdem, “Hipertansiyonu olan hastalarda ani başlayana sırt ve göğüs ağrısı
aort yırtılmasının habercisi olabilir. Ani ölümlere yol açabilen bu duruma karşı kişinin vakit
kaybetmeden tam donanımlı bir hastaneye kaldırılması ve doğru tanı konularak tedavi
edilmesi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5796.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Büyükkılıç, Çifteönü Semtinde Esnaf
Ziyaretinde Bulundu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında Kemeraltı
Mahallesi Çifteönü mevkiinde bulunan esnafları ziyaret etti.Mahalle ve esnaf gezileri
kapsamında önceki gün kentin en eski yerleşim yerlerinden olan...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında Kemeraltı

Mahallesi Çifteönü mevkiinde bulunan esnafları ziyaret etti.Mahalle ve esnaf gezileri
kapsamında önceki gün kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Çifteönü semtinde esnafları
ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti. Esnafların yoğun
ilgisi ile karşılaşan ve bir ara bölgede bulunan fırın ustalarının yanına uğrayan Büyükkılıç,
bayram ekmeği olarak da bilinen Germir ekmeği ile meşhur Çifteönü pidesinin yapımı
hakkında bilgi aldıktan sonra fırının başına geçerek, etli pide pişirdi.Pide pişirmedeki
maharetini ustalıkla sergileyen başkan Memduh Büyükkılıç, gezi sonrası bir değerlendirme
yaparak, “Amacımız, vatandaşların sorunları ile yakından ilgilenerek, çözüm yolu üretmektir.
Melikgazi Belediyesi olarak güler yüzlü ekibimizle gece demeden, gündüz demeden çalışıyor,
hizmet üretiyoruz. Çifte önü semtimizde Kayseri’mizin en eski mahallelerinden birisi olmakla
birlikte bu bölgede yoğun imar hareketliliği gözlemlenmektedir. Kemeraltı Mahallemizle
birlikte bölgedeki imarlaşmaya paralel olarak sosyal donatılarla zenginleştirmek için
planlamalarımız devam ediyor. Belediye olarak en büyük hedefimiz, yürüyüş yolları, yeşil
alanları, parkları ve sosyal donatıları ile yaşanabilir alanlar oluşturmaktır” dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5797.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Mhp Başkan Adayları Đstasyon Caddesinde
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları esnaf gezilerine Đstasyon Caddesi ile
devam etti. Bölge esnafı ile buluşan Belediye Başkan Adayları, esnafın ve vatandaşın
sıkıntılarını dinledi.Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi...
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Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları esnaf gezilerine Đstasyon Caddesi ile
devam etti. Bölge esnafı ile buluşan Belediye Başkan Adayları, esnafın ve vatandaşın
sıkıntılarını dinledi.Yaklaşan Mahalli Đdareler Seçimleri öncesi esnaf ziyaretlerine devam
eden Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy, Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Levent Mete,
Đstasyon Caddesi esnaflarını ziyaret etti.Bölge esnafının sıkıntılarını dinleyen Belediye
Başkan Adayları, 30 Mart Mahalli Đdareler Seçimlerinin çok önemli olduklarını belirterek, bu
seçimlerde insanların kendi kaderlerini belirleyeceklerini ifade ettiler. Adayların Đstasyon
Caddesi esnaf ziyaretinin ardından bir sonraki ziyaret yeri Kahramanmaraşlılar Derneği Oldu.
Dernek Başkanı Hamza Sarıoğlan tarafından karşılanan Başkan Adayları, Sütçü Đmamın
torunlarına seslenerek, mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisine oy
vermelerini istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5798.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

"avrupa Öldürüyor, Biz El Üstünde Tutuyoruz"
Zürafalar medeniyetin beşiği sayılan Avrupa'da kesilerek aslanlara yem edilirken,
Kayseri'deki hayvanat bahçesinde kıskandıran bir yaşantı sürdürüyor. Harikalar Diyarı'nın
Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Zambak ve Zeybek adlı zürafalar,...
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Zürafalar medeniyetin beşiği sayılan Avrupa'da kesilerek aslanlara yem edilirken,
Kayseri'deki hayvanat bahçesinde kıskandıran bir yaşantı sürdürüyor. Harikalar Diyarı'nın
Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Zambak ve Zeybek adlı zürafalar, diğer tüm hayvanlarla
birlikte adeta el üstünde tutuluyor.
Türkiye'nin en büyük temalı parkı olan Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi'nde 2
binden fazla hayvan bulunuyor. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçesi
kış mevsiminde dahi her gün binlerce misafir ağırlıyor. Danimarka'nın başkenti
Kopenhag'daki bir hayvanat bahçesinde zürafa kesilerek aslanlara yem edilirken, Kayseri
Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinin iki sakini olan Zambak ve Zeybek, yaşamlarını
konforlu şartlarda sürdürüyor. Her iki zürafa da standardı oldukça yüksek barınaklarında
yaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Koordinatörü Ali Üstünel, hayvanat bahçesinde
yaşayan 2 binden fazla hayvanın adeta el üstünde tutulduğunu belirtti. Zambak ve Zeybek
adını verdikleri zürafaların Ankara Hayvanat Bahçesi'nden getirildiğini ifade eden Üstünel,
"Zürafalarımıza da diğer hayvanlar gibi yüksek standartlarda bakıyoruz. 5 bin metrekareden
fazla olan zürafa barınağı, yaklaşık 350 bin lira maliyetle açık ve kapalı barınaklar şeklinde
inşa edildi. Đklimlendirme gibi her türlü teknik ve fiziki unsurlarla donatıldı. Zambak ve
Zeybek burada oldukça mutlu. Zambak'ın Haziran ayı içinde doğumunu bekliyoruz. Birkaç
gün önce Danimarka'da bir hayvanat bahçesinde 2 yaşındaki bir zürafanın kesilerek aslanlara
yem edilmesi içimizi acıttı. Medeni denilen Avrupa'nın göbeğinde böyle bir manzara
yaşanırken biz Kayseri'de hayvanlara yüksek standartlarda ev sahipliği yapıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5799.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kayseri
Semineri

Şeker’den

Üreticilerine

Eğitim

Kayseri Şeker Fabrikası üreticilerini; tarımsal alandaki yeniliklerden haberdar edebilmek,
bilinçli gübre kullanımı, bitki besleme, tarımsal ürünlerin hastalıkları ve şirketin mevcut
durumu ile ilgili bilgilendirmek amacıyla, bir dizi Eğitim...
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Kayseri Şeker Fabrikası üreticilerini; tarımsal alandaki yeniliklerden haberdar edebilmek,
bilinçli gübre kullanımı, bitki besleme, tarımsal ürünlerin hastalıkları ve şirketin mevcut
durumu ile ilgili bilgilendirmek amacıyla, bir dizi Eğitim Faaliyeti düzenledi. Kayseri Şeker
Fabrikası’na bağlı toplam 12 Pancar Bölgesinde düzenlenen seminerlerde üreticilere; Kayseri
Şeker Fabrikası’nın mevcut durumu ve gelecek planları ile ilgili de önemli paylaşımlarda
bulunuldu.
Đlk olarak Boğazlıyan, Yenifakılı ve Yenipazar Đlçelerinde düzenlenen eğitim seminerlerinde
Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi’nde görevli Yardımcı Doçent Doktor Abdullah
Ulaş tarafından Bitki Besleme ve Gübreleme konularında birer sunum yapıldı. Çiftçilerin
yoğun katılım ve ilgi gösterdiği eğitim programlarına Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akdeniz ve şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel
Müdür Levent Benli, Genel Müdür Yardımcıları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi
Müdürü Đsmet Aksoy, Pancar Bölge Müdürleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Yardımcı Doçent Doktor Abdullah Ulaş’ın sunumundan sonra söz alan Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, bu toplantılar vasıtasıyla çiftçiler ile yöneticilerin
karşılıklı görüşebilme, sorunlarını çözebilme noktasında istişare edebilme ve tarımsal
alandaki çalışmalarda daha bilinçlenme konusunda önemli adımlar atıldığını belirterek,
çiftçilere bu yıl dağıtılacak gübreler konusunda detaylı bilgiler verdi.
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akdeniz ise Kayseri Şeker
Fabrikası olarak yapılan tüm çalışmalarda, çiftçilerin refahı ve geleceğinin düşünüldüğünü
belirterek, çiftçilerin geleceğe hazır hale gelebilmesi, modern teknoloji ile tanışabilmesi ve
Avrupalı meslektaşları ile rekabet edebilmesi için Kayseri Şeker Fabrikası’nın yoğun bir
mücadele verdiğini söyledi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise yapılan bu
eğitim seminerlerinin geleceğimiz açısından çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu.
“Bu toplantılarımıza yakın alaka gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz bu
toplantılara çok ayrı bir değer veriyoruz. Ayrıca bu toplantıların çok faydalı olduğunu ve
kendimizi geliştirme noktasında da bizlere çok katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu toplantılara
hepimiz için ihtiyaç var sevgili çiftçi dostlarım. Hem Ülkemiz açısından ihtiyacımız var, hem
tarım için ihtiyacımız var, hem fabrikamız açısından ihtiyacımız var hem de sektörümüzün
geleceği için ihtiyacımız var. Bugün değerli hocamızın da sunumuyla gübrelemeyi

konuşuyoruz, bir taraftan bunları konuşurken diğer taraftan da 3 sene önce yaşadıklarımızla,
hafızamı bir tazeliyorum. Bizler o günlerde gübreyi nasıl kullanırız diye değil, gübreyi nasıl
alabiliriz diye soruyorduk kendimize. Firmaları çağırmıştık o günlerde ve firmalar demişlerdi
ki; Bizlere teminat mektubu verirseniz, size gübre verebiliriz. Maalesef o dönemlerde
firmalara teminat mektubu verecek 1 liralık limitimiz yoktu, ama çok şükür birileri geldi ve
çiftçinin menfaatini koruyacak şekilde işi tersine çevirdi. Đşte o günler acı ve zor günlerdi.
Bugün çok şükür ki o günler geride kaldı. Bugün Allah’a şükür ki; gübreyi alabilir miyiz,
alamaz mıyız bunları düşünmüyoruz. Artık yaptığımız toprak analizleri ile tarlalarımız için en
uygun gübreyi nasıl ürettirebiliriz, en verimli gübreyi nasıl tespit edebiliriz? bunu
düşünüyoruz. Bunlar bugün geldiğimiz noktanın küçük bir ibaresidir. Kayseri Şeker artık tüm
ödemelerini zamanında, hatta zamanından önce ödüyor, sizlerin ihtiyacını yine zamanında ve
yeterince ödemeye gayret ediyor. Bizler bazen size şunu soruyorduk. Sizler bu pancarın
bedelini almak için 30 Nisan’a kadar nasıl bekliyorsunuz? Diye. Şimdi ilerleyen zaman
içerisinde bizler bu pancarın bedelini, teslim edildikten 15 gün sonrasında ödemeyi
planlıyoruz. Sizleri hem temlikten, hem de faizden kurtarmak gibi de önemli çalışmalarımız
var. Đnşallah her sene bu ödemelerimizi bir ay geriye çekip, alnınızın terini daha kurumadan
sizlere ödemeyi planlıyoruz”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5800.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kocasinan Gençlik Kolları Mustafa Çelik’in
Arkasında
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, gençlerle bir araya geldi. Gençler
tarafından coşkuyla karşılanan Mustafa Çelik” Gençlerimiz için; gelişim, değişim, ve
yeniliklerle içeren projeler hazırladık” dedi.AK Parti Kocasinan...
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AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, gençlerle bir araya geldi. Gençler
tarafından coşkuyla karşılanan Mustafa Çelik” Gençlerimiz için; gelişim, değişim, ve
yeniliklerle içeren projeler hazırladık” dedi.
AK Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, AK Parti Kocasinan Đlçe Gençlik
Kolları’nın organize ettiği “Gençlik Buluşması” toplantısında ‘Kocasinan Seninle Gurur
Duyuyor’ sloganlarıyla karşılandı. AK Parti Đl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Okandan,
Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Đlçe Kadın Kolları Başkanı Şebnem Zehra Dalkılıç’ın da
katıldığı toplantının açılış konuşmasını Đlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyar Şahin yaptı.
Şahin, “Çelik Başkan nerede biz oradayız” dedi.
Desteklerinden dolayı gençlere teşekkür eden AK Parti Đlçe Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
gençlik kollarıyla her seçime severek gireceğini ve her seçimi kazanacağını söyledi.

Kocasinan teşkilatının her zaman farklı işlere imza attığının altını çizen AK Parti Kocasinan
Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik,“ Đşte Başkan Đşte Teşkilat” sloganı atan gençlerden 30
Mart yerel seçimlerinde en çok oy artıran ilçe olma sözü aldı.
Mustafa Çelik, ‘Gençlik Buluşması’nda gençleri yakından ilgilendiren bir projesini de
paylaştı. Mustafa Çelik,” Sağlıklı geleceğin sağlıklı gençlerle geleceğine inanıyorum. Bu
nedenle gençlerimize spor, eğitim ve eğlence imkanları sağlayacak projeler hazırladık. Lise
birincisi öğrencilerimizle, üniversite sınavında ilk yüze giren gençlerimizi Milano, Londra ve
Münih’teki bilim müzelerine götüreceğiz, kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacağız”
dedi.
Konuşmaların ardından gençlerle çiğ köfte hazırlayan Mustafa Çelik çiğ köfteyi misafirlerine
de ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5801.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Demokrat Parti, Büyükşehir Belediye Başkan
Adayını Açıkladı
Demokrat Parti (DP) 30 Mart Yerel Seçimleri'nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
için işyeri sahibi Ali Osman Demir'i aday gösterdi.Demokrat Parti Đl Başkanı Đsmet Özbakkal,
partisinin Đl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada,...
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Demokrat Parti (DP) 30 Mart Yerel Seçimleri'nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı
için işyeri sahibi Ali Osman Demir'i aday gösterdi.
Demokrat Parti Đl Başkanı Đsmet Özbakkal, partisinin Đl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada,
''30 Mart yerel seçimlerdeki adaylarımızın tanıtımının sonuna geldik. Bugün de büyükşehir
adayımızı tanıtacağız. Kayseri’de Demokrat Parti olarak yerel seçimlerin hayırlı uğurlu
olması dileği ile partimiz adına teklif ettiğimiz iletişim hizmetleri sunan işyeri sahibi ve
emekliliği olan Ali Osman Demir kardeşimize hoş geldin diyoruz, hayırlı olsun diyoruz.
Đkinci adayımız da Hacılar'da Mustafa Baran, emekli ve oranın eski esnaflarından. Sayın
Baran'ı da Hacılar'a aday olarak gösteriyoruz. Demokrat Parti olarak her ilçede meclis
üyeliklerinde kendimizi temsil edeceğiz. Allah’ın izni ile daha önce Kayseri’de kazanan
merhum Osman Kavuncu’nun başarısını yakalamak istiyoruz. Belediyecilikte biz de var
olduğumuzu göstermek istiyoruz'' diye konuştu.
Demokrat Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ali Osman Demirci de,
Kayseri'nin 1950-1954 yıllarında Demokrat Parti'den Belediye Başkanı seçilen merhum
Osman Kavuncu döneminde Đmar temelinin atıldığını belirterek, ''Daha sonraki gelen
Belediye başkanlarımız merhum Osman Kavuncu'nun attığı imar planı doğrultusunda tabiri
caizse onun ekmeğini yemektedir. Biz burada geçmişle övünerek değil, yıkarak değil yaparak,
övünmekle zaman geçirerek değil daha iyi hizmet verebilmek için biz de varız diyoruz.

Kayserimiz bilindiği üzere sürekli gelişen ve dışarıdan göç alan bir şehirdir. Bununla birlikte
sorunlarla büyümektedir. Bu sorunları çözmek ve hizmet vermek için Alpaslan Mahallesinde
oturan bir vatandaşımıza nasıl hizmet götürüyorsak Yeşil Mahallede oturan vatandaşımıza da
aynı hizmeti götürmek için biz de varız diyoruz. Allah’ın izni ile 30 Mart'ta, merhum Adnan
Menderes'in dillendirdiği 'Yeter, artık söz milletin' vizyonuyla tekrar belediyecilikte biz de
varız, biz de hizmete talibiz diyoruz'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5802.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Biz vatanımızın hudutlarını inanç ve iman ile
çizeriz
Mahmut Hop
www.twitter.com/mahmuthop
12 Şubat 2014, 18:25

Liderliğin bir ölçüşü, büyüklüğü yoktur. Bazen olur ki büyüklük ilmî yönden olur. Bir fatih ya
da keşifçi, bir ruhî terbiyeci yahut da bir siyasi lider büyük olabilir. Ama kalıcılığı
bakımından en büyük lider ümmeti yeniden inşa eden, yeni nesillerin yetişmesini sağlayan ve
tarihin gidişatını değiştiren liderlerdir.
Mısır yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, üzerinde çok sayıda devletin
bayrağını sancağını dalgalandırmış bir ülke. Birçok ilhamınızı oradan almışızdır Hz.
Musa’nın Firavun’un zulmünden kaçışına, Hz. Yusuf’un Mısır’da yönetici oluşuna, Yavuz
Sultan Selim’in halifeliğin koruyuculuğunu alışına kadar hafızalarımızda yer edinmiş birçok
mühim olayın izlerini burada görmek mümkün.
Şehirlerin de bu bakıma kendine özgü isimleri vardır. Đstanbul “Dersaadet”, Mekke
“Mükerrem”, Medine “Münevver”, Kayseri “Makarr-ı ulema”dır. Mısır’ın kalbi ise ümmetin
dünyasında bir başka atar yer konumunda. “Kur’an Mekke’de indi, Đstanbul’da yazıldı ve
Mısır’da okundu” sözünün insanı sesine en güzel tecellisine mazhar olmuştur Mısır.
Kavgalara, savaşlara, aşklara sahne olmuştur.
Zulmü alkış tutanlara karşı Hak’kı kaldıranlardan oluyor
O dün hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bundan 64 yıl önce Kahire’de bir suikasta kurban
gitmişti. Müslüman Kardeşlerin kurucusu, geçtiğimiz yıllarda Hüsnü Mübarek diktasının
devrilmesinden sonra demokratik yollar devlet başkanı Muhammed Mursi’yi layık olduğu
yere gelmesine vesile olmuş bir fikir adamı: Hasan el-Bennâ
Hasan el-Bennâ ömrünü adadığı ihvan yolunda suikaste kurban gidişine kadar islam
sancağının düştüğü her yerde davası olan bir adamdı. Daha genç yaşta dini konulara büyük
ilgi duymaya başlamış ve bu eğitimini 1923 yılında Kahire’de ki dini, geleneksel konularda
eğitim veren Darü’l Ulum öğretmen okuluna kayıt olarak devam ettirdi. Zaten dini ve ilmi
yönden köklü bir ailesi vardı. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’in yarısını ezberledi. Küçük yaşta
ruhu enginleşen bir kişi olan Hasan el-Bennâ, Müslümanların derdine çareler aramaya başladı.

Küçük dünyasında büyütüp beslediği davası köklerini o yaşlarda salmaya başlamıştı. Bir
şeyler yapılmalıydı ve Müslümanların bu zillet karşısında ezilmemesi gerekiyordu.
Đslam, her türlü zulme karşı bir ihtilaldir
Üniversiteyi bitiren Hasan el-Bennâ 18 bin şiir beyiti ve bir o kadar da nesir öğrenmişti.
Güçlü hatipliği ve âlim oluşu onun önünü açmaya engel teşkil eden durumları bir bir ortadan
kaldırıyordu. Daha sonra mesleğini ifaya sıra geldiğinde büyük bir hareketin adımlarını
atacağı yere öğretmenlik için gönderilmişti. Hasan el-Bennâ Đsmailiye’ye öğretmen olarak
gönderildi. O sıralarda Đsmailiye bir Đngiliz şehrini andırıyordu. Bölgeye Đngilizler hâkimdi.
Bu durumlardan oldukça müzdaripti. Çareler arıyordu. Daha sonra Hasan el-Bennâ 6 arkadaşı
ile Müslüman Kardeşler’i kurdu. Daha sonra bu hareket genişleyince Đhvan-Müslimin
merkezini orada kurdu. Đsmailiye’den sonra Kahire’ye taşındı. Đhvan hızla yayılıyordu. Ve
gittiği her yerde kısa sürede büyüdü. Daha sonra bazı arkadaşlarını ve mücahitleri Filistin’e
gönderdi. Amacı islama hizmet ve onu tanıtma yolunda her şeyini harcamaktı. Canını bile…
Hasan e-Bennâ durmuyor ve gittiği her yere teşkilatının bir şubesini açıyordu. Köyleri
geziyor insanlara islamı anlatıyordu. Bu hareket hızla yayılıyordu. Bu hareket artık Mısır’ı
sarmış herkesin gözü kulağı olmaya başladı. Bu bazı kesimleri endişelendiriyordu. Hasan elBennâ etrafından toplanılıyordu. Ve bu manevi atmosfer herkese kol kanat germeye başladı.
Bu Mısır hükümetini endişelendirmiş ve büyümesi ile başına büyük işler açacağını hususunda
düşündürücü olmaya başlamıştı. Hasan el-Bennâ’yı gizli istihbaratlar tarafından takip
edilmeye başlamıştı. Gittiği her yere onlarda gidiyordu. Daha sonra Filistin’e gönderdiği
mücahitleri ihvan çalışmalarına orada da devam ediyorlardı. Filistin Yahudi zilletine dur
demek ve Müslümanların huzuru için ölümü yaşama tercih etmiş kişileri görmeye başlamıştı
artık. Filistin’e mücahitlerini yolluyor ama Kral üzerlerine tankları gönderiyor
Kral Faruk bu durumu artık Đngilizlerle görüşmeye başladı. Kral Faruk Filistin’de mücadele
eden mücahitlerin Mısır’a gönderilmesinden endişe duyuyordu. Ve korkusu hasıl olunca
Đhvan-ı Müslime mensup kişileri hapse atmaya başladı. Bununla birlikte Mısır’da kısa sürede
örgütlenme içerisine girecek kişilerin oluşumunu da engellemiş olacaktı. Bunun üzerine Kral
Faruk gizli örgütten 5 kişiyi Hasan el-Bennâ’yı öldürmeleri için görevlendirdi. Hasan elBennâ dışardaydı amaç onu öldürtmekti. Hasan el-Bennâ 12 şubat 1949 Kahire’nin en büyük
meydanında Müslüman Kardeşlerin gözü önünde kurşunlandı. Hasan el-Bennâ hastaneye
kaldırıldı ve yardım edilmemesi için Kral Faruk talimat verdi. Kan kaybından ölmesi
beklendi. Hasan el-Bennâ ruhumu tertemiz bir şekilde Rahman’a teslim etti ve Şehid oldu.
Kral Faruk Müslüman Kardeşler Hasan el-Bennâ’nın cesedini mezardan çıkarıp gösteri
yapmasınlar diye mezarının başından nöbet tutturdu. Kral Faruk rahata kavuştu. Ailesine
yardımda bulunulmadı. Ev kiralarını bile ödeyemediler.
Ama Kral Faruk bir şeyi unutmuştu. Filistin’de ki Müslüman Kardeşler’in hala mücadele
yapıyor olması ile Kral Faruk tanklarına hareket emri vermişti. Ya teslim olmaları ya da
topların üzerlerine çevrilmesi ile ölüme razı olmaları şeklinde bir tercihe zorlandılar.
Mücahitler ise etrafın kan gölüne çevrilmesini istemedikleri için teslim oldular. Ve ihvan o
yıllardan günümüze birçok şeyi değiştirdi. Demokrasi ve Müslümanları siyasi bir güç haline
gelmesi yönünden yeni değişimler kat etti. Ve bu hareket hala devam etmekte… Müslüman
Kardeşlere göre kurtuluş, Đslam öğretilerine geri dönerek sağlanabilirdi. Devlet Đslam dini
temelinde teşkilatlanmalı, Đslam hukuku geçerli kılınmalıydı. Toplumun ahlakı ve eğitimi
Đslam ilkelerine göre yönlendirilmeli, toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliklere son verilmeliydi.
Müslüman Kardeşler teşkilatı maksadı da bu programı gerçekleştirmekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5803.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

14 Şubat Sevgililer Günü Öncesi Çiçek Satışları
Esnafın Yüzünü Güldürdü
Kayseri’de, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi esnaf çiçek satışlarından memnun olduklarını
söyledi.14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek satışlarından memnun olduklarını belirten
çiçekçi Mustafa Çevik, “Çiçek siparişlerimiz...
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Kayseri’de, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi esnaf çiçek satışlarından memnun olduklarını
söyledi.
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek satışlarından memnun olduklarını belirten çiçekçi
Mustafa Çevik, “Çiçek siparişlerimiz gelmeye başladı. Umarız herkes sevgilisini düşünür ve
bu sevgililer gününü iyi değerlendirmeye çalışır. Sevgiyi akla ilk gül getiriyor. Bunun için en
çok gül satılacaktır. Onun yanında orkide, antoryum çok satılıyor. Güllerimiz yıllardır 5 TL
fakat bu gülün maliyeti bize yüksek geliyor. Bu fiyat Kayseri genelinde 7,5 TL - 10 TL
olabiliyor. Ayrıca orkidenin fiyatı 60 -70 TL’den başlıyor. Antoryum çiçeğinin fiyatı da 50
TL’den satılıyor. Önceden rezervasyon yaptıran müşterilerimize tavsiyem sevgililer günü
öncesinden siparişlerini versinler. Çünkü o gün çok sıkışık olabiliyoruz. 14 Şubat Sevgililer
Gününde sipariş almamız zor olur" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5804.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kayseri'de 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
yapılan çalışmalarda 9 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
yapılan çalışmalarda 9 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya D-300 karayolunda
C.T.'nin kullandığı otomobilde arama yaptı. Aracın ön kaputunda gizlenmiş şeffaf naylon
içinde toplam 6 kilo 280 gram, aracın bagajında bulunan valizin içinde ise 2 kilo 820 gram
esrar ele geçirildi.Yapılan çalışmalarda C.T.'nin Elazığ'dan Đzmir'e uyuşturucu sevkiyatı
yaptığı ve hakkında yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5805.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Đncesu'da Güvenli Yol Güven Đçinde Seyahat
Projesi
Đncesu Kaymakamlığı tarafından onaylanan 'Güvenli yol, Güven içinde seyahat projesi
kapsamında hız düşürücü kasisler yapılırken, 40 araç sürücüsüne bilgilendirme yapıldı.Đncesu
Đlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli Polislik...
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Đncesu Kaymakamlığı tarafından onaylanan 'Güvenli yol, Güven içinde seyahat projesi
kapsamında hız düşürücü kasisler yapılırken, 40 araç sürücüsüne bilgilendirme yapıldı.Đncesu
Đlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli Polislik Büro Amirliği ve trafik Denetleme Büro
Amirliği görevlileri tarafından S. Çakmakoğlu Đlköğretim Okulu önünde hız düşürücü kasis
yapılması konusunda çalışma yapıldığı bildirildi. Öğrencilerin güvenliği için okulun
bulunduğu sokakta Đncesu Belediyesi ile görüşme yapıldığı ve hız kesici iki adet kasis
yapıldığı kaydedildi.Ayrıca ilçede bulunan Belediye Đş Hanı Kıraathanesi'nde 30 kişiye ve
Kayseri-Ankara yolu üzerinde yapılan uygulamada da 40 araç sürücüsüne kış lastiği taktırma
zorunluluğu konularında bilgiler verildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5806.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Soyulan Bankanın Müdiresi: “hala Olayın
Şokundayım”
Kayseri’deki banka soygununun görüntülerini Kent Güvenlik Akademisi’nde banka
müdürlerine yönelik seminerde izleyen banka müdiresi, “Soyguncu ile burun buruna geldim.
Hala olayın şokundayım” diye konuştu.Kayseri Emniyet Müdürlüğü...
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Kayseri’deki banka soygununun görüntülerini Kent Güvenlik Akademisi’nde banka
müdürlerine yönelik seminerde izleyen banka müdiresi, “Soyguncu ile burun buruna geldim.
Hala olayın şokundayım” diye konuştu.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen
Kent Güvenlik Akademisi toplantısında, Kayseri’deki banka müdürlerine yönelik güvenlik
semineri verildi.
Toplantının açılışında konuşan Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Güneş, “Toplumumuzun
farklı katmanlarını bilgilendirmek, güvenlik felsefesi, güvenlik perspektifi açısından
eksikliklerimizi gidermek, güvenlik zafiyetlerimizi minimuma indirmek ve güvenli yaşamak
için bu projeyi başlattık. 10 gün önce çalışmaya başladık” dedi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ali Başol ve Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliği tarafından banka müdürlerine yaşanan güvenlik zafiyetleri konusunda bilgi verildi.
Seminerde 4 Şubat tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen banka
soygununun güvenlik kamera görüntüsü de izlettirildi.
Soygunun gerçekleştirildiği bankanın müdiresi, “Soyguncu o anda benim önümden çıkıp gitti.
Đnsanlar zihniyetini bozduysa sizin yapabileceğiniz pek fazla bir şey kalmıyor. Ben onunla
yüz yüze geldim. Halen de olayın şokundayım. Elinde silah vardı. Yapılan aramalarda
aracında 3 adet daha silah çıkmış” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5807.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Türk Anneler Derneği’nden Örnek Davranış
Türk Anneler Derneği tarafından Sarıoğlan Palas ilk ve ortaokul kütüphanesine kitap ve
bilgisayar hediye edildi.Konu hakkında bilgi veren Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi
Başkanı Fikriye Merdan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sarıoğlan...
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Türk Anneler Derneği tarafından Sarıoğlan Palas ilk ve ortaokul kütüphanesine kitap ve
bilgisayar hediye edildi.
Konu hakkında bilgi veren Türk Anneler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Fikriye Merdan,
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sarıoğlan Palas ilk ve ortaokuluna roman ve hikaye
kitapları ile bilgisayar hediye ettiklerini söyledi.
Merdan, “Okullarımızın kütüphanelerinde kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla Đl
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalarımız devam etmektedir. Sarıoğlan Palak ilk ve
ortaokulu için yaptığımız çalışmalarımızda 350 kitap toplandı. Okulun kütüphanesi çok güzel
ve büyük. Buradaki şartları iyileştirmek ve eksiklikleri gidermek için okul müdürlüğü ile
işbirliği yapacağız” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5808.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kümes Hayvancılığı Üretiminde artış
Tavuk yumurtası üretimi 1,4 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Aralık
ayında bir önceki aya göre %1,8 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %6,8 arttı.
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Kesilen tavuk sayısı 87 milyon adet, kesilen hindi sayısı ise 720 bin adet oldu. Kesilen tavuk
sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre %11,6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %3
azaldı. Aralık ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre %81,6 artarken, bir önceki
yılın aynı ayına göre %3,4 arttı.Tavuk eti üretimi 147 201 ton, hindi eti üretimi ise 5 034 ton
olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre %9,9 artarken, bir
önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı. Aralık ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya
göre %41 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %8 arttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5809.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Sanayi Üretim Endeksinde Değişim Yok
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre değişmemiştir
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre madencilik ve taşŞubatçılığı sektörü endeksi %2,9 arttı, imalat sanayi sektörü
endeksi %0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi ise %2,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı
ayına göre %7,1 arttı
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Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı Aralık ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş Şubatçılığı sektörü endeksi %3,7, imalat sanayi
sektörü endeksi %7,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi %6,5 arttı. Sanayi Üretim Endeksi ve Değişim Oranları (2010=100), Aralık
2013. Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (2010=100), Aralık

2013.Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (2010=100), Aralık
2013. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış
enerjide gerçekleşti. Ana Sanayi Grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2013 yılı Aralık ayında
bir önceki aya göre en yüksek artış %2,7 ile enerjide gerçekleşti. Ana Sanayi Gruplarına Göre
Endeks ve Değişim Oranları (2010=100), Aralık 2013. Mevsim ve takvim etkisinden
arındırılmış imalat sanayinde en fazla artış diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti.
Đmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en
fazla artış %29,5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %18,4 ile tütün
ürünleri imalatı, %9,3 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı takip
etti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayinde en yüksek azalış
bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti.
Đmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en
yüksek azalış %11,5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti.
Bunu %10,2 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı,
%6,3 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) takip etti. Sanayi
Üretim Endeksi, IV. Çeyrek 2013 Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi
bir önceki çeyreğe göre %1,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı)
incelendiğinde, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre madencilik ve
taşŞubatçılığı sektörü endeksi %2,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3, elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise % 1,3 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,1 arttı
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı dördüncü çeyreğinde
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre madencilik ve taşŞubatçılığı sektörü endeksi %4,5 azaldı,
imalat sanayi sektörü endeksi %4,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi ise %5,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın
ortalamasına göre %3,4 arttıSanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde,
2013 yılı yıllık ortalaması önceki yılın ortalamasına göre madencilik ve taşŞubatçılığı
sektöründe %3,4 azaldı, imalat sanayi sektöründe %4,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektöründe ise %0,2 arttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5810.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Tüketim çılgınlığımız tabloya böyle yansıdı
Türkiye Đstatistik Kurumu verileri sonuçlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayı
verileri açıklandı. Alkollü ve içecekler ve tütün gurubunda artık gerçekleşti. Giyim ve
ayakkabıda ise bu ay düşüş yaşandı.
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TÜFE’de 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,98, bir önceki yılın Aralık ayına

göre %1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,53
artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış ise %7,45 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda
gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Şubat ayında endekste yer alan
gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %5,16, ulaştırmada %2,50, çeşitli mal ve hizmetlerde
%2,43, sağlıkta %1,86 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup %7,59 ile giyim
ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Şubat ayında endekste düşüş
gösteren bir diğer grup ise %0,60 ile haberleşme oldu.
Yıllık en yüksek artış ulaştırma grubunda gerçekleşti
Okulların tatil olması ile birlikte taşımacılık büyük önem kazandı. Bunula birlikte okulların
ara tatili evlerinde değil yine bazı okulların organizasyonunda kamp olarak seçilen yerlerde
gerçekleşti. Oteller mevcut sayıya göre misafir ağırladı. Uçaklar ve otobüsler özellikle bu
kamplar için olan organizasyonlar sonrasında ki tabloya yansıdı . Sonuç itibari ile genle bir
değerlendirme ve ortaya çıkan istatistiki verilerin ardından TÜFE’de, bir önceki yılın aynı
ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (%10,89), lokanta ve oteller (%10,70), eğitim (%10), ev
eşyası
(%6,44)
artışın
yüksek
olduğu
diğer
ana
harcama
gruplarıdır.
Haber & Fotoğraf : Mahmut Hop (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5811.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

“Birinci Önceliğimiz Toplu Konut Olacak”
Ak Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici ile söyleştik. Ekici, gerçekleştirdiğimiz
söyleşide birinci önceliklerinin toplu konut olacağını söyledi.
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Ak Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Doğan Ekici ile özel bir söyleşi de buluştuk. Ak
Parti Hacılar ilçe teşkilatında gerçekleştirdiğimiz söyleşide Ekici, Hacılar’da belediye başkanı
olduğu taktirde neler yapacaklarını anlattı.
Doğan Ekici Kimdir? Sizden dinleyebilir miyiz?
1966 Hacılar doğumluyum. Đlk, orta ve lise tahsilimi Kayseri’de yaptım. Üniversiteyi Ankara
Diş Hekimliği Fakültesi’nde bitirdim. 23 yıldır kendi özel diş kliniğim var. Askerlik dönüşü
siyasete atıldık. Ak Parti Kurucu üye başkanıyım. 3 dönem Ak parti Đlçe başkanlığı yaptım. 1
dönemde Đlçe yönetim Kurulu üyesiydim. Đlçe Başkanlığım dönemimde 2 defa yerel
yönetimlerde belediye başkanlığını kazandık. 2 defa genel seçimlerde ilçeler bazında 1. olarak
seçimleri kazandık. Referandumda %84 oy oranıyla yine birinci olduk. Bize görev tevdi
edildi. Đnşallah en iyi şekliyle bu görevi yapmaya çalışacağız. Kazanıp yeni rekorlara imza
atacağız.

Eğer yeni dönemde belediye başkanı olarak seçilirseniz, Hacılar için neler yapmayı
düşünüyorsunuz?
Projelerimi şöyle sıralayabilirim;
Birincisi TOKĐ diyoruz. Biz ilçe olarak Kayseri’ye çok göç veriyoruz. Nüfuzumuz gittikçe
azalıyor. Bunu engellemek için birinci önceliğimiz toplu konut olacak. Đkinci projemiz kentsel
dönüşüm ile ilgili olacak. Depreme dayanıksız eski virane yapıların yıkılıp yerine depreme
dayanıklı güzel yapılaşmayı düşünüyoruz. Hacılarımızın girişinde sanayimiz eski yapılarla
çevrili. Orayı Kaldırıp yerine alışveriş merkezi ve işyerleri yapacağız. Üstüne de konut
yapmayı düşünüyoruz. Yine mezarlık çevre düzenlemesi ve mezarlık yerlerinde park yerleri
yapmayı planlıyoruz. Mezarlık çevresine de taziye yeri yapmayı düşünüyoruz. Yine
kanalizasyon ve doğalgaz çalışmalarına devam edeceğiz. Kıranardı’ya benzer piknik alanları,
şelale, kafeterya ve lüks düğün salonu inşa edeceğiz. Asfaltımızı adaletli ve eşit dağıtacağız.
Yine göçü engelleyecek tedbirler alacağız. Müteahhitleri teşvik edici bazı düzenlemeleri
hayata geçireceğiz. Buradaki imar değişikliklerini yeniden düzenleyeceğiz. 0-2, 0-3, 0-9 imar
yapılaşmalarını 1/1000’liklerine bizim yetkilerimizde olanları artırıp, 3 katı 5’e ve 5 katı da
7’ye çıkartarak müteahhitleri buna teşvik edeceğiz.
“Đlçeye spor kompleksi yapacağız”
Hinterlant yasasına göre bütün ilçeler büyükşehire geçti. Büyükşehrimizde kendi ödeneğinin
%20’sini ilçelere yatırım olarak götürecek. Biz de ilçemize düşen hisseyi en iyi şekilde almayı
hedefliyoruz. Gençlerimizin, gençlik merkezi talebi var. Đçerisinde sineması, tiyatrosu,
havuzu, hamamı, saunası masa tenisi, bilardosu vb. hizmetlerin sunulacağı bir kompleks
yapacağız. Đlçemizin canlılığını artırmak için bir spor Yüksekokulu’nu ilçemize
kazandıracağız.
“Eleştirileri dinleyip, sorunlara çözümler bulacağız”
Belediyelerin en büyük gelirleri arsalardan ve vergilerden oluyor. Arsa satıp, kaynak üretmeyi
düşünüyorum. Bunların yanında kilitli parke tesisi kurup ve bu parkelerin satışını ucuz bir
şekilde sağlamayı planlıyoruz. Bu şekilde sokak ve cadde aralarını güzelleştirmeyi
düşünüyoruz. Bunun yanında bir belediye fırını yapıp, vatandaşımıza ucuza ekmek satmayı
planlıyoruz. Bunun yanında organizedeki fabrikalara da bu ekmekten verip, gelir elde etmek
istiyoruz.
Hacılarımızda yarım kalan projelerimiz var. Bu yarım kalan projelerimizi de bitirmeyi taahhüt
ediyoruz. Hacılarda tarım arazisi olan bölgeler var. Buralar birinci dereceden sulama alanı
değilmiş. Bunu araştırdık. Oraları da imara açmayı hedefliyoruz. Muhtarlarla ayda bir toplantı
yapıp. Sorunları yerinde inceleyip, birebir problemlerle ilgileneceğiz. Büyükşehirde olduğu
gibi beyaz masa kurup, eleştirileri dinleyip, sorunlara çözümler bulacağız.
Kayseri’deki KAYMEK kursları gibi Hacılarda da bunu uygulamayı düşünüyoruz. Halıcılık,
bilgisayar, yabancı dil, diksiyon vb. kurslarla vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet
etmeyi hedefliyoruz. Küçük ölçekli bir sanayi kurmayı düşünüyoruz. Eğer belediye başkanı
da olursam Ak Parti rozetini çıkarıp, bütün vatandaşlarımıza eşit mesafede davranacağım.
Kentsel dönüşüm çalışmalarında bulunacağınızı söylediniz. Ancak bazı kesimlerin
Hacılar’daki dokunun bozulmaması yönünde tepkilerin olduğu ve bu tepkilerinde
kentsel dönüşüme engel olunacağı belirtiliyor… Böyle bir durum var mı?
Zaten Kentsel dönüşümde buradaki dokuyu tamamen kaldırmayacağız. Pilot bir bölge
oluşturup, çalışmalarımızı orada yürütmeyi düşünüyoruz. Kayseri’de yapılan soğuktan
korunma, yalıtım ve boya şeklinde güzelleştirmeyi düşünüyoruz. Biz de tamamen yıkmayı
doğru bulmuyoruz.
Đlçedeki sosyal ve ekonomik açıdan sıkıntılar malum. Hacılar- Erciyes yolunda 2013’ün
sonunda yaşanan kaza ile bu durumun daha kötüye gittiği söyleniyor. Buraya ne gibi
önlemler almayı düşünüyorsunuz?

Erciyes Kış turizminin bir kısmı Hacıları içeriyor. Bu içerdiği kısımlarda otelimiz yok.
Buraya bir otel düşüncemiz var. Bizim ilçemizin Erciyes’e çıkan yolları biraz dar ve virajlı.
Kayseri- Hacılar, Hacılar-Erciyes yolunun da genişletilmesini planlarımız arasına aldık.
Söyleşi: Bünyamin GültekinFotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5812.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Türkiye’nin Đlk Kamu Havacılık Lisesi Talas’ta
Açılacak
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’nin ilk kamu Havacılık
Lisesi'nin Talas’ta açılacağını bildirdi.Adaylığının açıklanmasının ardından, Türkiye
genelinde ses getirecek projelere imza atacaklarını...
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AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’nin ilk kamu Havacılık
Lisesi'nin Talas’ta açılacağını bildirdi.
Adaylığının açıklanmasının ardından, Türkiye genelinde ses getirecek projelere imza
atacaklarını belirten Palancoğlu, açıkladığı projelerle, projeci kimliğini ortaya koymaya
devam ediyor. Daha önce katıldığı televizyon programlarıyla birçok projesini açıklayan ve
Talas halkını heyecanlandıran Palancıoğlu, çok konuşulacak bir projeyi daha hayata
geçirmeye hazırlanıyor. Palancıoğlu, "Talas Havacılık Lisesi’’ kurulacağını açıkladı.
Havacılık sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu gelişime dikkat çeken Palancıoğlu,
"Havacılık sektöründe gösterilen gelişmeler, bu sektörde çalışacak personele olan talebi
oldukça artırmıştır. Bu nedenle Talas Havacılık Lisesi’nin ilçemizde kurulması ve havacılık
sektörünün ihtiyaç duyduğu yer hizmetleri, kabin hizmetleri ve lojistik hizmetleri gibi
alanlarda çalışacak kişilerin yetiştirilmesi mümkün olacak. Türkiye’deki ilk kamu havacılık
lisesi olacak okulun yapımıyla birlikte sektörün kalifiye eleman sorunu çözüleceği gibi,
gençlerimizin daha nitelikli işlerde çalışmasına olanak sağlanacak’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5813.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Mantar Yetiştiriciliği Kursu Yeniden Açıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mantar Yetiştiriciliği Kursuna
vatandaşlarımızın yoğun talep göstermesi ile hemşehrilerimizin kursun yeniden açılması
talebini değerlendirerek, kursun yeniden açıldığını ve müracaatların...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mantar Yetiştiriciliği Kursuna
vatandaşlarımızın yoğun talep göstermesi ile hemşehrilerimizin kursun yeniden açılması
talebini değerlendirerek, kursun yeniden açıldığını ve müracaatların başladığını
söyledi.Melikgazi Belediyesi olarak kurum, kuruluş ve mesleki oda ile dernekler ile her
zaman ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini bunun son örneğini Đş-Kur, Halk Eğitim ve
Melikgazi Belediyesi olmak üzere üç kurum arasında bir çalışma ile Mantar Yetiştiriciliği
Kursunu yeniden açtıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Toplumumuzda büyük bir
rağbet gören ve talep edilen kültür mantarcılığı yönünde çalışma yaparak bu yönde eleman
yetiştirme kursumuzu yoğun talep üzerine yeniden açtık. Kültür mantarı nedir, nasıl
yetiştirilir, cinsleri, yetiştirme ortamları, büyütülmesi gibi teorik bilgiler Melikgazi Kültür
Merkezinde, uygulamalı derslerde Fidanlık tesislerinde verilecek. 192 saat sürecek ve haftada
üç gün, iki grup halinde gerçekleştirilecek olan kurs sonunda başarılı olanlar, Milli Eğitim
onaylı sertifika alacak” dedi.Kurslara katılanların tamamının üretici olarak ekonomiye katkı
sağlayacağını ve günlük üretimleri ile Kayseri Kültür Mantarı piyasasında önemli katkı
sağlayacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak mesleki
eğitime ve kalifiyeli eleman yetiştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5814.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Başkan
Memduh
Büyükkılıç’tan
E.g.ö.
Bölgesindeki Vatandaşları Rahatlatan Hamle
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre dar
gelirli vatandaşların konut sahibi olması için verilmiş arsalar üzerine yapılan ve Eskişehir
Gecekondu Önleme Bölgesi olarak adlandırılan bölgede yaşayan...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre dar
gelirli vatandaşların konut sahibi olması için verilmiş arsalar üzerine yapılan ve Eskişehir
Gecekondu Önleme Bölgesi olarak adlandırılan bölgede yaşayan vatandaşların en büyük
sorununun mesken müracaatlarının Melikgazi Belediyesince değerlendirildikten sonra SGK
ile pirim ilişiğinin kesilmesi konusunun çözümü noktasında, 3 mahalle muhtarının da
aralarında bulunduğu 15 kişilik bir heyet, ilgili daire müdürleri ile birlikte Sosyal Güvenlik
Kurumu Đl Müdürü Mükremin Sürücü’yü ziyaret etti.
3 mahalleden oluşan ve yaklaşık 70 bin civarında vatandaşın yaşadığı Eskişehir Gecekondu
Önleme Bölgesi’nde en önemli sorunun tapu mesken sorunu olduğunu belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, “bu bölgede tapularımızı 2009 yılından itibaren dağıtmaya başladık.
Meskenleri ise tapuların dağıtımından sonra verilmeye başlandı.Projeler tek tip olarak
belediyemizce verilmekte olup,fenni mesul ve teknik uygulama sorumlulukları belediye
personelimizce alınmış,çap verilmesinden başlayarak hiçbir safhada belediyemizce herhangi
bir ücret ve harç adı altında bedel alınmamıştır.Ancak S.G.K prim ilişiğinin kesilmesi
safhasında 2009 yılında S.G.K Đl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde prim borcunun en
düşük bedelle alınması yönünde görüş birliğine varılmıştı.”dedi
Başkan Büyükkılıç, Bu konunun istismar edilmesini önlemek ve vatandaşlar lehine herhangi
bir işlemin yapılıp yapılmayacağı konusunda fikir alışverişinde bulunmak için bu ziyareti
gerçekleştirdiklerini ve son derece faydalı bir görüşme olduğunu sözlerine ekledi.
S.G.K Đl Müdürü Mükremin Sürücü de yaptığı açıklamada, “vatandaşlarımızın lehine
olabilecek bütün çalışmaları kanunlar çerçevesinde bugüne kadar yaptık, bundan sonrada
yapmaya devam edeceğiz.Bunun dışında mesken ruhsatı için başvuran vatandaşlarımızın bu
hakkı elde edebilmesi için kanunların bize emrettiği hükümler doğrultusunda alınacak
ücretlerde asgari limitler göz önüne alınarak işlemler yapılmaktadır.”dedi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5815.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kayseri, Üniversite Spor Oyunlarına Ev
Sahipliği Yapacak
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’nin 11. Türkiye Koçfest Üniversite Spor Oyunları’nın final
müsabakalarına ev sahipliği yapacağını belirterek, “150 üniversiteden 5 bin sporcunun 8 ayrı
branşta verdiği mücadelenin finalinin kentimizde yapılacak...
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’nin 11. Türkiye Koçfest Üniversite Spor Oyunları’nın final
müsabakalarına ev sahipliği yapacağını belirterek, “150 üniversiteden 5 bin sporcunun 8 ayrı
branşta verdiği mücadelenin finalinin kentimizde yapılacak olması Kayseri’nin aynı zamanda
bir spor kenti olduğunun da önemli bir göstergesidir” dedi.Vali Düzgün, 9 - 16 Mayıs tarihleri
arasında Kayseri’de yapılacak 11. Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları ile ilgili olarak
Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kemal Tamer, Asbaşkan Atilla Pulur ile Genel
Sekreter Erdoğan Pulur ve Koordinatör Mustafa Yıldırır’ı makamında kabul etti.

Vali Düzgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürü Murat Eskici’nin de hazır bulunduğu
ziyarette, üniversite spor oyunlarının final müsabakalarının Kayseri’de yapılacak olmasından
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkılarından dolayı Üniversite Sporları
Federasyonu Başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.Kayseri’de 2’si devlet 4 üniversite
bulunduğunu, on binlerce üniversitelinin sosyal ve kültürel anlamda kentin dokusuna önemli
katkılar sağladığını ve aynı zamanda da kentin spor hayatı açısından önemli bir zenginlik
gösterdiğini ifade eden Vali Düzgün, üniversite spor oyunlarının da hem üniversitelilere hem
de kente önemli bir katkı sağlayacağına inandığını söyledi.Spor tesisleri açısından son yıllarda
önemli bir atılım gösteren Kayseri’nin bugüne kadar milli maçlara ev sahipliği yapmasının
yanı sıra uluslararası pek çok şampiyonayı başarıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Vali
Düzgün, “Erciyes Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl
Müdürlüğü’ne ait tesislerimizde atletizm, basketbol, jimnastik, futbol, hentbol, su topu,
voleybol ve yüzme branşlarında keyifli müsabakalar izleyeceğiz. 150 üniversiteden 5 bin
sporcunun 8 ayrı branşta verdiği mücadelenin finalinin kentimizde yapılacak olması
Kayseri’nin aynı zamanda bir spor kenti olduğunun da önemli bir göstergesidir.
Müsabakaların final niteliği taşıması heyecanı daha da artıracaktır. Üniversite spor
oyunlarının Kayseri’deki final müsabakaları rekabeti kadar fair play anlamında da örnek
oluşturacaktır.” dedi.Üniversiteler Federasyonu Başkanı Kemal Tamer de, her yıl geleneksel
olarak gerçekleştirilen Koç Fest Üniversite Spor Oyunları’nın etaplar halinde üniversitelerde
düzenlendiğini, final müsabakalarının ise tesisleşme potansiyeli yüksek, alt yapısı hazır büyük
kentlerde gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl ki final müsabakalarının da her anlamda
organizasyonu başarıyla gerçekleştirebilecek Kayseri’de düzenlenmesi kararı alındığını
belirtti.“Üniversite Spor Oyunları’nın Kayseri’de düzenlenmesinde verdiği destekten dolayı
başta Sayın Valimiz Orhan Düzgün olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi
ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Đl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” diyen Başkan Tamer, 9 16 Mayıs tarihleri arasında 8 branşta Erciyes Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri Spor Đl
Müdürlüğü tesislerinde yapılacak final müsabakalarına tüm sporseverleri davet etti.Üniversite
Spor Oyunları’na ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyaretin sonunda Üniversiteler
Federasyonu Başkanı Kemal Tamer tarafından Vali Düzgün’e, spor oyunlarını simgeleyen
amblemlerin yer aldığı bazı hediyeler takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5816.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kadın Hırsızlar Yakalandı
Kayseri'de evlere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kadın yakalandı.Edinilen bilgiye
göre, kentin çeşitli yerlerinde boş evlere giren N.I. ve H.G., Yenişehir Mahallesi'nde bir evden
hırsızlık yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü...
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Kayseri'de evlere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kentin çeşitli yerlerinde boş evlere giren N.I. ve H.G., Yenişehir
Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlıkla Büro Amirliği
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
N.I. ve H.G., sağlık kontrolünün ardından gerekli mercilere teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5817.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kto Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
Kayseri'de, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, 'KOBĐ Çalışan
ve Đşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum ve Yeteneğinin Artırılması Projesi
(KUYAP)' kapsamında konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO)...
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Kayseri'de, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, 'KOBĐ Çalışan
ve Đşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum ve Yeteneğinin Artırılması Projesi
(KUYAP)' kapsamında konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
"Đç Anadolu'da da, Türkiye'de olduğu gibi firmaların yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi
kalifiye eleman bulamamaktır" dedi.
Bir otelde düzenlenen programa, Kayseri Ticaret (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Koordinatörü Dr. Esin Özdemir, Erciyes Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Coşkun ve çok sayıda davetli katıldı. Programda açılış
konuşması yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Çalışanların ve
Đşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi bizlere
eğitimin ve farklı bakış açılarının ne derece önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Kısa adı
KUYAP olan proje başta Kayseri olmak üzere ülkemizin birçok ilinde faaliyet gösteren
firmaların çalışan ve işverenlerinin uyum yeteneğini arttırmaya hedefleyen bir projedir. Daha
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma adına, insan kaynaklarına yatırım
yapılarak işveren ve çalışanların küresel ekonomideki değişimlere uyum yeteneğinin
arttırılması bu proje kapsamında hedeflenmektedir. 24 aylık bir uygulama sürecine sahip olan
KUYAP, işverenlerin yönetim becerilerini ve çalışanların mesleki becerilerini artırmaya
yoğunlaşacaktır" diye konuştu.
Düzenlenen projeye üyelerinin sahip çıkmasını arzu ettiklerini belirttiklerini belirten
Hiçyılmaz, "Đç Anadolu'da da, Türkiye'de olduğu gibi firmaların yaşadığı en büyük
sıkıntılardan birisi kalifiye eleman bulamamaktır.Şehrimizin gelişip kalkınması, bölgeler arası
gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor.
Neyi, nasıl ve ne zaman yapmamız gerektiğini çok iyi etüt etmeliyiz. Bunun en iyi yöntemi
de, iyi bir eğitim almaktır. Biz Kayseri Ticaret Odası olarak, KOBĐ'lerimizin yönetici ve
çalışanlarının ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilmesi için üzerimize düşeni

yapıyoruz. KOBĐ'lerimizden de aynı heyecan ve istekle bu projelere sahip çıkmasını
bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Proje ile ilgili bilgi veren Hiçyılmaz, "Proje çerçevesinde toplam 2 bin işveren ve 3 bin
çalışanın eğitim alması planlanmıştır. Türkiye'de 15 ilde yürütülen bu proje kapsamında
ilimizdeki eğitim ihtiyaç analizleri Kayseri Ticaret Odası tarafından meslek komiteleri
aracılığıyla yapılmış ve TOBB'a teslim edilmiştir. Yapılan eğitim ihtiyaç analizlerinin
sonuçlarına göre eğitim faaliyetleri Nisan ayında başlayacaktır. Teknolojinin ve ekonomik
şartların her gün değiştiği bu global çevrede ailemizden gördüğümüz anlayışla şirket
yönetmeye çalışmak bir anlamda ölüm fermanını imzalamak demektir" ifadelerini kullandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Koordinatörü Dr. Esin Özdemir ise, "Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği tarafından yürütülmekte olan KUYAP projesinin açılış toplantısını
gerçekleştiriyoruz. Bu projede KOBĐ çalışan ve işverenlerine eğitimlere verilecek. Đyi
uygulama örneklerini görebilmek için daha gelişmiş KOBĐ'lerin ziyaretleri gerçekleştirilecek.
Bu projenin başarısı sizlerin desteği ile olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5818.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Ak Gençlik'ten, Eskici'ye Nezaket Ziyareti
AK Parti Melikgazi Đlçe Gençlik Kolları yürütme kurulu üyeleri, Kayseri Gençlik Hizmetleri
ve Spor Đl Müdürü Murat Eskici'ye nezaket ziyaretinde bulundu.Geçtiğimiz günlerde
oluşturduğu yeni yönetim ve yürütme kurulu üyeleri ile birlikte,...
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AK Parti Melikgazi Đlçe Gençlik Kolları yürütme kurulu üyeleri, Kayseri Gençlik Hizmetleri
ve Spor Đl Müdürü Murat Eskici'ye nezaket ziyaretinde bulundu.Geçtiğimiz günlerde
oluşturduğu yeni yönetim ve yürütme kurulu üyeleri ile birlikte, ziyaretlerini sürdüren
Melikgazi Gençlik Kolları, bu ziyaretler kapsamında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Đl Müdürü
Murat Eskici'yi makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.Ziyarette konuşan AK Parti
Melikgazi Đlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Demir, yeni bir teşkilat oluşturarak çalışmalara
başladıklarını belirterek, " Bu kapsamda yürütme kurulunda bulunan arkadaşlarımızla birlikte,
ilimizde bulunan STK, kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelerek tanışma ve kaynaşma imkanı
buluyoruz." dedi.Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri Đl Müdürü Murat Eskici'de ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerimizle bir araya gelerek onların fikir, düşünce
ve projelerini dinlemek bizleri memnu ediyor. Sizlerden de gelecek düşünce ve projeleri
değerlendirmeye hazırız." dedi.Ziyaret sonrası, AK Parti Melikgazi Đlçe Gençlik Kolları
yürütme kurulu üyeleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Đl Müdürü Murat Eskici hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5819.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Kayseri’de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında TIR’la çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 25. kilometresinde Yemliha
Kasabası mevkiinde meydana gelen kazada 38 LU 369 plakalı TIR ile 66 NE...
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Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında TIR’la çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolunun 25. kilometresinde Yemliha Kasabası
mevkiinde meydana gelen kazada 38 LU 369 plakalı TIR ile 66 NE 107 plakalı otomobil
çarpıştı. Kazada 66 NE 107 plakalı araçta bulunan F.M.K.(22), Y.Ş.(6), A.T.Ş.(4) ve henüz
kimliği belirlenemeyen bir kadın yaralandı. Kazada TIR şoförü yara almadan kurtulurken,
otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişiden F.M.K., Y.Ş. ve A.T.Ş. olay yerine gelen 112 Acil
Servis ambulanslarıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada
yaralanan ve çocukların annesi olduğu öne sürülen kadın ise Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi
olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5820.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Saadet Partisinden Eski Sanayi Esnafına
Ziyaret
Saadet Partisi belediye başkan adayları seçim çalışmaları kapsamında eski sanayi esnafıyla bir
araya geldi.Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Kocasinan
Belediye Başkan Adayı Erhan Arıcı, Melikgazi Belediye...
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Saadet Partisi belediye başkan adayları seçim çalışmaları kapsamında eski sanayi esnafıyla bir
araya geldi.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Kocasinan Belediye
Başkan Adayı Erhan Arıcı, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun ile çok sayıda
partili katıldı. Esnaf ile tek tek tokalaşarak ve oy isteyerek esnafın şikayetlerini
dinledi.Temaslar sırasında konuşan Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Haşim Özçelik “Artık yeni bir vizyon lazım yani değişim lazım. Đnşallah bu sefer
değiştireceğiz. Millette para yok ki gelsin sanayiciden alışveriş yapsın. Millet yanıyor Saadeti
arıyor, bizde inşallah Saadet getireceğiz” dedi.
Özçelik “Bu sefer değişiklik tamam olacak. Eski sanayi kaldırılırsa millet aç kalacak. Eski
sanayi merkeze çok yakın yeni yapılacak yere millet gitmez. Kendi içinde güzelleştirirsin
sağlamlaştırırsın ama yıkmak olmaz, zaten yapamaz yani. Đnşallah baharda bir bereket
getireceğiz. Saadet getireceğiz. Seçimlerde dualarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Artık
kendilerine gelmeleri lazım birilerinin onun için oylar Saadete diyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5821.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Başakpınar'a 80 Milyonluk Yol
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Talas'ı Malatya Yolu'na bağlayacak olan ve
Başakpınar'dan geçen yolun 80 milyon liraya mal olacağını söyledi. Başkan Özhaseki
Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Talas'ı Malatya Yolu'na bağlayacak olan ve
Başakpınar'dan geçen yolun 80 milyon liraya mal olacağını söyledi. Başkan Özhaseki
Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yolun inşasına baharla
birlikte başlanacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Başakpınarlılarla bir araya geldi.
Başakpınar'da düzenlenen toplantıya Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa
Palancıoğlu ile birlikte katılan Başkan Özhaseki toplantı salonunun girişinde büyük ilgiyle ve
alkışlarla karşılandı.
Toplantıda ilk konuşmayı yapan Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu
projelerini anlattı ve destek istedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Başakpınar'da yapılanları anlattı ve
ihtiyaçları dile getirdi. Başakpınar kanalizasyon hattını bitirdiklerini ve arıtma tesisini
yaptıklarını ifade eden Başkan Özhaseki, "35 kilometre kanal ve arıtma tesisinin maliyeti 5
milyon lirayı geçti. Bölge halkının kullanımına girdi. Burada bir lise isteniyor. Lisenin
planlaması bitti. Milli Eğitim Müdürü ile konuştum, programa alındı. Bu yaz yapımına
başlanır. Buradaki taşkın kanalın elden geçmesi lazım. Bu yaz itibarıyla taşkın kanalı elden
geçireceğiz. Her ilçede gençlik merkezi düşüncemiz var. Đlçelerin yanı sıra bazı büyük

beldelerde de yapmayı düşünüyoruz. Başakpınar da bu bölgelerimizden biri. Daha önce asfalt
şantiyesi bulunan bölgeye içinde gençlik merkezi, kurs merkezlerinin olacağı sosyal tesis
yapacağız" dedi.
Başakpınar'a yapılacak en büyük yatırımın Talas'ı Malatya yoluna bağlayacak olan yol
olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Özhaseki, "Bugüne kadar şehri kuzeye doğru Erkilet'e
doğru büyütmüşler. Ama biz buralara ve doğuya doğru büyütmek istiyoruz. Abdullah Gül
Üniversitesi'ni Başakpınar'ın altına aldık. Şimdi Derevenk Vadisini viyadükle geçerek
Malatya Yoluna çıkan bir yol yapıyoruz. Viyadük ve bağlantı yollarıyla 80 milyon liralık bir
yol olacak. Viyadük Karayolları tarafından yapılacak. Đhalesi bitti. Yolun maliyetinin yarısını
Karayolları, yarısını biz karşılıyoruz. Bu yaz itibarıyla başlar. Bu yolun yapılmasıyla buralar
çok değerli hale gelir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5822.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Ak Parti Melikgazi 5.seçim Bürosu Aydınlık
Evler Mahallesinde Açıldı
Ak Parti Melikgazi Đlçe Teşkilatı, beşinci seçim bürosunu Aydınlıkevler Mahallesi’nde
açtı.Şölen havasında gerçekleşen açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,...
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Ak Parti Melikgazi Đlçe Teşkilatı, beşinci seçim bürosunu Aydınlıkevler Mahallesi’nde açtı.
Şölen havasında gerçekleşen açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, meclis üyeleri, ilçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki seçimleri, bir milat olarak
nitelendirdi ve; “Seçimler aslında hesapların yapıldığı mizan günleri gibidir. Bir taraftan da
ülkemizde genel siyaset ve belediyeler açısından bir dönüm noktası gibi, milat gibidir.
Geçtiğimiz günlerde geriye baktığımız zaman seçim günlerinin hep hesap günü olduğunu
görürüz” dedi.
Ak Parti’nin kuruluşuyla Türkiye’nin kaderinin değiştiğini ve yeni bir milat yaşandığını
kaydeden Başkan Özhaseki, bu dönem içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlardan bahsederek;
“Ak Partinin kurulmasıyla bir milat oldu ve ülkenin kaderi değişti. Ülke açısından bakıldığı
zaman dışarıda itibarı olan güçlü bir Türkiye var artık. Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca
yapamadığı yatırımlar bu dönemde yapıldı. Ekonomide yaşanan iyi gidişat, sağlık ve eğitim
gibi doğrudan birçok alana yansıdı. Özellikle sağlıkta çok güzel gelişmeler yaşanıyor.
Vatandaşlarımız, 5 yıldızlı otel konforundaki özel hastanelere giderek tedavi olabiliyor.
Eskiden muayene olabilmek için geceden sıraya girdiğimiz günleri unutmuyoruz. Ancak

gelinen noktada, bütün bu sorunlar ortadan kalktığı gibi, şehrimizde de senelerce süren
hizmetlerimiz sonucu su, kanalizasyon ve altyapı gibi temel sorunları çözdük” diye konuştu.
Başkan Memduh Büyükkılıç ise, istikrarın önemine vurgu yaparak, 1994 yılının belediyecilik
açısından Kayseri için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Đstikrarın önemli olduğunu
da hiçbirimiz göz ardı etmiyoruz. 1994 yılında mevcut ekibin iş başına gelmesiyle Kayseri’de
belediyecilikte bir dönüm noktası oldu. Đyi niyetle yola çıktığımız ve hayırlı adımlar attığımız
için hiçbir zaman siz değerli hemşerilerimize mahcup olmadık. .Bizim, birlikte hareket
etmemiz, bereketi getiriyor. Kendi içerisinde dayanışma ile çalışan anlayışımız, bu şehrimize
hizmeti getiriyor. Birbiri ile dayanışan değil de sürtüşen bir anlayış sergilemiş olsaydık, bu
hizmetlerin hiçbirisini yapamazdık. Biz, hizmetlerimizde hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık.
Yapılan çalışmaların tamamına yakını Ak Parti döneminde hayata geçirilmiştir. Bundan sonra
da hep birlikte el ele vererek, güzel işler yapacağız ve birbirimizle dayanışma içerisinde
olacağız. Biz ideolojik belediyecilik yapmıyoruz, ayrımcılık yapmıyoruz. ‘Đnsanların en
şereflisi insandır’ felsefesi ile hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin en eski mahallelerinden biri olan Aydınlıkevler bölgesi için
yapılan hizmetlerden bahsederek, bölgede modern yapılaşmanın önünü açacak çalışma
içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5823.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Aralık Ayında 653 Bin 585 Ton Đnek Sütü
Toplandı
Türkiye genelinde faaliyet gösteren ticari süt işletmelerince 2013 yılının Aralık ayında 653
bin 585 ton inek sütü toplandı.Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) verilerine göre toplanan inek
sütü miktarı, aralık ayında bir önceki yılın...
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Türkiye genelinde faaliyet gösteren ticari süt işletmelerince 2013 yılının Aralık ayında 653
bin 585 ton inek sütü toplandı.Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) verilerine göre toplanan inek
sütü miktarı, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 653 bin 585 tona
ulaştı.Verilere göre aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 115 bin
454 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artış gösterdi. Đnek
peyniri üretimi 46 bin 910 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Koyun, keçi,
manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 635 ton ile bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 291,9 arttı.Yoğurt üretimi 85 bin 170 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 4,5 artış gösterdi. Ayran üretimi ise 43 bin 945 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 11,5 arttı.Ayrıca kaymak üretimi 2 bin 832 ton, koyulaştırılmış (konsantre) süt üretimi
397 ton, tam yağlı, yarım yağlı süt tozu ve kaymak tozu üretimi 3 bin 980 ton, yağsız süt tozu
üretimi 3 bin 944 ton, tereyağı üretimi ise 3 bin 730 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5825.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlıspor Kulübü
Vekillerle Görüştü
Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç ve yönetimi AK Parti Đl
binasında T.B.M.M .Başkanvekili Sadık Yakut’u ziyaret etti.Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı
Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, “Develimiz...
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Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç ve yönetimi AK Parti Đl
binasında T.B.M.M .Başkanvekili Sadık Yakut’u ziyaret etti.
Sultan Sazlığı Sindelhöyük Atlı Spor Kulübü Başkanı Mahmut Kılınç, “Develimiz ve atlı
sporumuzun geleceği için görüşmelerde bulunduk. Erciyes’ten sonra ikinci turizm
merkezimiz olan Sultan Sazlığına yatırımlar bekliyoruz. Sultan Sazlığının birinci giriş kapısı
olan Sındelhöyük’ün iki giriş yolu var. Biri Sindelhöyük Develi arası yol biriside
Sindelhöyük’ü Soysallı ya bağlayan yol. Bu yollarımız turizm açısından da çok önemli” dedi.
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’a bu sorunları aktardıklarını söyleyen Kılınç, “Sultan
Sazlığına gelen ziyaretçilerin tamamı bu yollardan geçecek onun için bu yollarımızın bir an
önce yapılmasını istiyoruz. Ayrıca Atlı Sporlarla hem Erciyes’te hem Sultan Sazlığında
turizme katkı sağlamak ve yöre insanına iş istihdamı sağlamak istiyoruz” diye konuşxtu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5826.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Müftüden bir garip açıklama
Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Batı'dan Türkiye'ye ve Đslam
ülkelerine intikal eden bir gün olduğunu ifade ederek, ''Đslam dininde sevgiyi, hediyeleşmeyi
bir güne hasretmek diye bir şey yok. Đslam'da...
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Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün Batı'dan Türkiye'ye ve Đslam
ülkelerine intikal eden bir gün olduğunu ifade ederek, ''Đslam dininde sevgiyi, hediyeleşmeyi
bir güne hasretmek diye bir şey yok. Đslam'da her gün Sevgililer Günü'dür'' dedi.

Batı toplumunda yaygın olarak kutlanan ve Türkiye ile diğer Müslüman toplumlarda da kabul
gören 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Müftüsü Ali
Maraşlıgil, ''Aslında 14 Şubat Sevgililer Günü, batıdan bize intikal etmiş bir gündür. Dünya
milletlerinin çoğunun kabul ettiği bir gündür. Demek insanların sevgiye ihtiyaçları vardı ki
böyle bir günü kabul ettiler. Demek aile sıcaklığına ihtiyaç vardı ki, eşlerin birbirini
sevmesinin zarureti vardı ki, insanlar böyle bir günü ihdas ettiler'' ifadelerini kullandı.
Sevgililer Günü gibi özel günlerin ortaya çıkışına bakıldığında iki ana sebebin görüldüğünü
kaydeden Maraşlıgil, bunlardan birisinin insanlar arasındaki sevgi ve muhabbet eksikliğinin
giderilmesi, diğerinin ise ticari canlılık sağlamak olduğunu vurgulayarak, ''Geçmişe
baktığımızda insanlar, ticari bir canlılık gerekiyordu ki, böyle günleri ihdas ettiler. Batılılar,
böyle ticari canlılığa sebebiyet verebilecek günleri Đslam'dan aldılar diye düşünüyorum çünkü
Đslam toplumlarına baktığınız zaman, bir Ramazan ayı geldiğinde çarşı, pazarda çok seviyeli
bir canlılık görüyoruz. Babalar, çocuklarını ve eşlerini sevindirmek için ve de kendi
açlıklarını iyice gidermek için gözlerinin gördüğü her şeyi alırlar. Mübarek gecelerde bizim
toplumumuzda, Đslam aleminde bütün insanlar, eş ve çocuklarına, çevrelerine hediyeler
alırlar. Hele hele bayramlar, ayrı birer canlılık. Kurban Bayramı da hayvancıların, ziraatle
uğraşanların hedeflendiği, onların ticari canlanmasının hedeflendiği bir bayramdır. Fakir,
fukaranın evlerine etlerin girdiği bir bayramdır. Yani bunları basite almamak lazım geliyor.
Toplumun her kesiminde bir canlılığın olduğunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla Đslam
toplumunda ekonominin sürekli canlı kaldığını söyleyebiliriz. Bu ticari canlılık sebebiyle
Batılıların Đslam'dan birçok şeyi aldığını ifade edebiliriz'' diye konuştu.
ĐSLAM'DA HER GÜN SEVGĐLĐLER GÜNÜ
Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil, Đslam dininin sevgi, hoşgörü ve merhamet dini olduğunu
vurgulayarak, ''Đslam dininde sevgiyi, hediyeleşmeyi bir güne hasretmek diye bir şey yok.
Đslam'da her gün Sevgililer Günü'dür. Đslam'da her gün hediyeleşme günüdür. Bir defa Allah
(c.c) eşlerin, kadın ve erkeklerin arasına sevgiyi koymuştur. Bu sevgiyi koyan Allah'tır. Bu
ayetle sabittir ve bu sevgi daimidir, kalıcıdır'' dedi.
Anaya, babaya sevgiyi, saygıyı emredenin yine Alemlerin Rabbi olduğunu belirten Maraşlıgil,
şöyle devam etti:
''Anaya, babaya sevgi ve saygı dinimizde var. Bunu biz bir güne sıkıştıramayız. Anneler
Günü'nü, Babalar Günü'nü bir güne sıkıştırma şansımız yok. Allah'a ve Allah'ın Resulü'ne
sevgi, müminlere sevgi, yaşayanlara ve ölenlere sevgi hep dinimizin güzelliğindendir. Sevgi,
imana endekslenmiştir. Peygamberimiz (s.a.v), 'Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş
olamazsınız, iman edemezsiniz' buyuruyor. Demek ki, hakikaten iman edebilmek için
gönüllerde nefretin olmaması, gönüllerin hep sevgi dolu olması lazım. Seven insanların
hediyeleşmeleri var. Hediyeleşmek de sevgiyi bize kazandırıyor. Hediye alın verin ki
birbirinizi sevesiniz. Đslam dini sevgi dinidir. Mümin seven insandır. Seven insanın da
sevdiğinin emir ve yasaklarına dikkat etmesi gerekir. Dolayısıyla bizim bugün içinde
bulunduğumuz bu atmosferde sevgiye, saygıya, ekmek ve sudan daha çok ihtiyacımız var
diye düşünüyorum.''
Maraşlıgil, açıklamasını, ''Muhabbetli gönüller, muhabbetli aileler, sevgiyle dolu toplumlar,
sevgiyle dolu yarınlar, milletimizin olsun, Đslam aleminin olsun. Bu vesileyle herkesin
Sevgililer Günü'nü can-ı gönülden kutluyorum. Sevgi dolu yarınlara diyorum'' sözleriyle
tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5827.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

BBP Adayı Đbrahim Özbek “Kocasinan ilçesine
yıllardır adil hizmet verilmiyor”
Büyük Birlik Partisi Kayseri Kocasinan Đlçe Belediye Başkan Adayı Đbrahim Özbek seçim
çalışmalarına Uğur evler mahalle sakinlerini ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi Kocasinan
Belediye Başkan Adayı Đbrahim Özbek, Uğur evler mahallesinde ilçede yapacağı
değişiklikleri ve ilçede yaşamı kolaylaştırmak için hazırladığı projelerini anlattı.
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Köylerden gelene üvey evlat muamelesi yaptılar
Kocasinan ilçe sınırlarında gençlik yıllarını geçirdiğini anlatan Đbrahim Özbek, "Kocasinan
ilçesine yıllardır adil hizmet verilmiyor. Đlçede yaşayan halkın çevre illerden ve köylerden
geldiği için hizmet verenler tarafından üvey evlat muamelesi gördüler. Bende yıllarca
Kocasinan' da yaşayan biri olarak bütün bunlara şahit oldum ve yaşadım. Kocasinan ilçesinin
caddesinden kaldırımına, sanayisinden sokakta oynayan çocuğuna, evinde ailesini bekleyen
analarımıza kadar sorunları en iyi ben bilirim. Đçinizden biri olarak sorunları ve çözümlerini
en iyi ben üretirim" dedi.
Belediyecilikte şeffaf olacağız
Kocasinan Belediye Başkan Adayı Đbrahim Özbek, 30 mart yerel seçimleri öncesi hazırladığı
ilçe halkının ekonomiden sosyal yaşama, çevre ve aile projelerini seçildikleri taktirde
uygulamaya koyacaklarını belirterek seçmeninden oy istedi. Projeleri arasında yer alan
"Şeffaf belediyecilik" projesiyle halkın sorunlarını sokak sokak gezen ve yerinde çözüm
üreten bir hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Özbek," Seçildiğimiz takdirde
başkanlığın kapısı halkımıza sonuna kadar açık olacak. Kocasinan ilçesinde yaşamın
konforunu, 122 mahallede hissedecek. Bu seçimlerde bir oy bile çok önemlidir. Bir oy
ülkelerin, şehirlerin, ilçelerin makus tarihini değiştirebilir. Belediye başkanlığı seçimlerinde
baraj sorunu yoktur. Đnandığınız ve güvendiğiniz adaylara oyunuzu vererek vatandaşlık
görevimizi en iyi şekilde yapalım. Sizler oyunuzu verin bizlerde size hizmet için gece gündüz
çalışalım" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5828.html
Erişim Tarihi: 13.02.2014

Özhaseki: Talas'ın çehresi değişecek
"Ufuktaki Kent Kayseri" vizyonunu ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, bu kez de Talas Spor Salonunu tıklım tıklım dolduran Talaslılara seslendi.
Kayseri'de yapılanları anlatan ve Talas için düşündükleri projeleri...
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"Ufuktaki Kent Kayseri" vizyonunu ilçelere taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki, bu kez de Talas Spor Salonunu tıklım tıklım dolduran Talaslılara seslendi.
Kayseri'de yapılanları anlatan ve Talas için düşündükleri projeleri dile getiren Başkan
Özhaseki, Talas'ın çehresinin değişeceğini söyledi.
"Talas Büyükşehir El Ele" vurgusuyla Talas Spor Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilgi
büyüktü. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Ak Parti Đl
Başkanı Ömer Dengiz, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Ak Parti Talas Belediye
Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda Talaslı
katıldı.
AK Parti Talas Đlçe Başkanı Ragıp Dost'un kısa bir selamlama konuşmasının ardından
kürsüye gelen Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, belediye başkanı Rıfat
Yıldırım ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederek,
teslim alacağı bayrağı hakkıyla taşımak için çalışacağını söyledi. Palancıoğlu Talas'ın gelecek
50 yılını en iyi şekilde planlayacaklarını kaydetti.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de konuşmasında 30 Mart'a kadar çalmadık kapı
bırakmayarak seçime hazırlanacaklarını belirtti ve "Durmak yok yola devam" mesajı verdi.
"Kayseri'nin Gururu Haseki Başkan" sloganları ile kürsüye gelen Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, üç bölümden oluşan sunumunda öncelikle Kayseri'ye bugüne
kadar yapılan hizmetleri aktardı. alt yapı ve üst yapıdaki sorunları tamamen giderdiklerini dile
getiren Başkan Özhaseki, daha sonra Yamula Barajı, Erciyes Turizm Merkezi, Raylı Sistem,
Stadyum, Harikalar Diyarı, Kültür Yolu gibi Kayseri'yi geleceğe taşıyacak projelere
başladıklarını söyledi. Sunumunun ikinci bölümünde Talas'la ilgili tespitlerini aktaran Başkan
Özhaseki daha sonra yapılması düşünülen hizmetleri sıraladı. Derevenk Viyadüğü ve Güney
Çevreyolu projesi üzerinde duran Başkan Özhaseki, Talas'ı Malatya Yoluna bağlayacak olan
projenin Talas'ın çehresini değiştireceğini belirtti. Viyadüğün 40 milyon liraya ihale edildiğini
ifade eden Başkan Özhaseki, bağlantı yolları ve kamulaştırmalar için de Büyükşehir
Belediyesi'nin de yaklaşık 40 milyon lira harcayacağını ve toplam da 80 milyon liralık yatırım
yapılacağını kaydetti.
"ULAŞIM YÜKÜNÜ RAYLI SĐSTEM ÇEKECEK"
Talas'ın ulaşım yükünü çekecek olan raylı sistem hatlarından da bahseden Özhaseki, "Erciyes
Üniversitesi-Cemil Baba Mezarlığı Hattının yapımına yakında başlayacağız. Diğer hat
Kaymakamlık yanından girip Talas Đl Jandarma Komutanlığı önünden viyadükle Halef Hoca
Caddesi'ne çıkacak ve buradan Anayurt'a gidecek. Bu hatları 1-1,5 yılda bitiririz. Talas'ın
ulaşım yükünü artık raylı sistem çekecek" dedi.

Başkan Özhaseki ayrıca, Tarihi Talas evleri, havacılık faaliyetleri gibi turizm değerlerini ön
plana çıkaracaklarını, Ali Dağı Teleferik hattı projesi için uygun hat bulunamadığını ve bunun
için çalıştıklarını, Ali Dağı'nda çevre düzenlemesi yapılarak bisiklet yolu ve binicilik parkuru
oluşturacaklarını da söyledi. Başkan Özhaseki ayrıca Talas Amerikan Koleji'ni Gençlik
Merkezine dönüştüreceklerini ve Başakpınar'da sosyal tesis yapılacağını kaydederek Gençlik
ve Spor Bakanlığının yapacağı Sporcu Fabrikası ve Gençlik Spor Merkezi projeleri için
planlamanın yapıldığını dile getirdi. Talas'ın spor tesislerine ve sosyal alanlara ihtiyacı
olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Özhaseki, herkesin nefes alacağı projeleri hayata
geçireceklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5830.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Đncesu'da Tarihi Eser Ele Geçirildi
Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Đl Jandarma ekipleri, Đncesu ilçesinin Örenşehir
Mahallesi'nde 2 adet tarihi eser niteliğindeki heykeli ele geçirdi.Alınan bilgilere göre,
Örenşehir Mahallesi'nde bir adreste yapılan aramada, 2 adet 35 santimetre...
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Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Đl Jandarma ekipleri, Đncesu ilçesinin Örenşehir
Mahallesi'nde 2 adet tarihi eser niteliğindeki heykeli ele geçirdi.Alınan bilgilere göre,
Örenşehir Mahallesi'nde bir adreste yapılan aramada, 2 adet 35 santimetre büyüklüğünde
mermerden yapılmış Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bayan figürlü heykel bulundu.
Bulunan tarihi heykellerle ilgili olarak A.D. D.D. ve Ö.D. isimli şahıslar gözaltına
alındı.Şüpheliler söz konusu heykelleri yüksek gerilim hattının yapımında çalışırken kazı
esnasında bulduklarını beyan ettiler.Ele geçirilen heykeller, müze müdürlüğüne teslim
edilirken, şüpheliler de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5831.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Rum Panaya Kilisesi Kamulaştırılacak
Kayseri Valiliği, Germir Mahallesi'nde bulunan tarihi Rum Panaya Kilisesi'nin
kamulaştırılmasına ve çevresindeki ahırların kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.Kayseri
Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:"Kayseri...
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Kayseri Valiliği, Germir Mahallesi'nde bulunan tarihi Rum Panaya Kilisesi'nin
kamulaştırılmasına ve çevresindeki ahırların kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Kayseri Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir mahallesinde, kentsel sit alanı sınırları içerisinde,
tapunun 11443 ada, 1 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan kilise, Kayseri Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.11.1993 gün ve 1619 sayılı kararıyla taşınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 06.11.1993 gün ve 1619 sayılı karar eki olan tescil
fişinde ve Koruma Kurulu uzmanlarınca hazırlanan 09.08.2002 gün ve 729 sayılı raporda söz
konusu kilisenin ahır olarak kullanıldığından bahsedilmiş ve bunun önüne geçilebilmesi için
ilgili kurum ve şahıslara Koruma Kurulu Müdürlüğünün 09.08.2002 gün ve 589 sayılı yazısı
ile uyarılar yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Doç. Dr. M. Sacit PEKAK tarafından
10.10.2005 tarihinde hazırlanan “Kayseri ile ilçelerinde Osmanlı Döneminde inşa edilmiş
Hıristiyan Kiliseleri” konulu yüzey araştırma raporunda ise Rum Kilisesi I olarak adlandırılan
kilisenin ahır olarak kullanıldığı ve yine çevresinde hayvan beslenilen ahırların olduğundan
bahsedilmektedir.
Kayseri Valisi Sayın Orhan Düzgün 20.10.2013 tarihinde Germir Mahallesinde incelemelerde
bulunduğu sırada Panaya Kilisesi çevresindeki ahır olarak kullanılan yapıların kaldırılması
yönünde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürüne talimat vermiş ve Koruma
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 29.11.2013 tarihinde yerinde yapılan inceleme sonucunda
söz konusu kilisenin kullanılmamasından kaynaklı olarak bakımsız olduğu görülmekle
beraber ahır veya samanlık gibi herhangi bir kullanım söz konusu olmadığı; ancak tescilli
yapının yakın çevresi incelendiğinde çevresinde ahır olarak kullanılan niteliksiz yapıların
mevcut olduğu görülmüştür. Müdürlük uzmanlarınca yapılan tespitler Kayseri Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmiş ve alınan13.12.2013 gün ve 862
kararla; “Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) mahallesinde, kentsel sit alanı
sınırları içerisinde, tapunun 11443 ada, 1 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, 1993
yılında taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen kilisenin; “Toplumun maddi tarihini
oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması
zorunlu yapılar.” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine,
Özel mülkiyete ait kilise ile kilise parseline bitişik parsellerin kamulaştırılmasına; kilise
çevresindeki ahır olarak kullanılan yapıların kaldırılması gerektiğine ” karar verilmiş, karar
ilgili yerlere dağıtımlı olarak gönderilmiştir. Söz konusu özel mülkiyete tabi kilisenin
kamulaştırılması için Kayseri Valiliğince işlemlere başlanılmış ve 24.12.2013 tarihinde
yazılan yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek talep edilmiştir.
Yerel gazetelerde çıkan haberler nedeniyle Kurul Müdürlüğünün 13.12.2013 tarih ve 862
sayılı kararı ile Melikgazi Belediyesine13.02.2014 tarihinde 2. kez hatırlatılarak kilise
çevresindeki ahırların ivedilikle kaldırılması istenmiştir. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5832.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Ahmet Bostancı “Hedefimiz Sanayiciye Kaliteli
Hizmet”
Kayseri Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş adamlarına ve fabrikalara 15 yıldır
hizmet veren Bostancı petrol kaliteli hizmete ve yeniliklere devam ediyor.
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Bostancı petrol akaryakıt ta % 8 indirim yaparak esnaf ve sanayicinin ekonomik olarak yakıt
almasına büyük destek veriyor. Konuyla ilgili gazetemize bir açıklama yapan şirket
ortaklarından Ahmet Bostancı “Buna benzer kampanyalarımız önümüzdeki günler dede
devam edecek. OSB de tüm işadamlarımıza market, fırın ve restourant olarak hizmetimiz
kaliteli bir şekilde sürüyor. Akaryakıt istasyonumuz 365 gün 24 saat hizmet vermektedir.
Akaryakıt istasyonumuzda haftanın her Salı günü LPG, benzin ve motorin de ortalama % 8’e
varan indirim yaparak tüm halkımıza ekonomik yakıt hizmeti veriyoruz. Salı günleri yapmış
olduğumuz halk indirimi büyük ilgi görüyor. Satışlarımızda büyük oranda artmaktadır.” Dedi.
AYTEMĐZ Şirketler grubunun 50 yıllık köklü bir geçmişi olduğuna dikkat çeken Bostancı
“Bayisi olduğumuz Aytemiz grubu akaryakıt sektöründe lider ve iyi bir marka olarak tüm
müşterilerine güven vermektedir. Aytemiz yetkililerinin ve şirket olarak bizim ürün kalite
kontrol ve periyodik kontrollerin ciddi olarak yapılmasından dolayı müşterilerimizden gelen
memnuniyet bizleri sevindiriyor. Đnşallah akaryakıt sektöründe uzun yıllar sanayici
işadamlarına ve halkımıza uzun yıllar hizmet vermeyi hedefliyoruz. Akaryakıt sektöründe
lider bir marka olan AYTEMĐZ grubu yöneticilerine bize kaliteli hizmet verme imkanı
verdikleri için teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5833.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Kafkas Dilleri Ve Kültürü Bölümü Kuruldu
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürü Bölümü Kuruldu. Henüz
öğrenci alımına başlamayan bölüm, gerekli altyapılarını tamamladıktan sonra öğrenci almaya
başlayacak.
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Kafkas Dilleri ve Kültürü Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül bölüm ile ilgili; “Kafkas
Dilleri ve Kültürü Bölümü 2 yıl önce üniversite kurulundan geçerek, kurulmasına karar
verildi. Bu Türkiye’de yeni bir alan. Türkiye birçok kültürün barındığı bir yer. Bu
kültürlerden biri de Kafkas Kültürüdür. Bölümümüz Kafkas Dilleri ve Kültürü şeklinde
kuruldu. Bölümümüz Kafkas Dilleri ve Kültürü’nü kapsayacak ve Anabilim Dalı olarak
Çerkes Dili ve Kültürü Anabilim Dalı olarak hizmet verecek” şeklinde bilgiler verdi.
“Hedef büyük bir kültürü araştırmak”
Çerkes Dilleri içerisinde ise Kabardeyce ile başladıklarını kaydeden Üçgül; “KabardinoBalkar Cumhuriyeti’nden Doç. Dr. Albek Abazov gelip göreve başladı. Ancak Bölümün
henüz öğrencisi yok. Çünkü bir altyapı hazırlığımız var. Ders programı, literatür seçimleri vb.
şeylerin hazırlanması gerekiyor. Amacımız öğrencilerin, eğitim ve öğretime geldiğinde
kaliteli bir eğitim ile karşılaşmasını sağlamak.
Hedef büyük bir kültürü araştırmak. Birçok ülkede bölgesel araştırma diye bir alan var. Dil
öğrenerek, dilli bildiğinizden dolayı birtakım yerlerde istihdam şansı yakalarsınız. Ama
istihdam için %50 dil bilmek %50 de alanı iyi bilmek ile ilgilidir. Mezunlarımız alanla ilgili
tecrübeyi daha çok çalışarak kazanıyor” dedi.
“Türkiye’de böyle araştırmaların yapılması gerekiyor”
Bir bölgesel araştırmacının inceleme yaptığı bölgenin kültürünü, etnografyasını, halkbilimini,
yaşam tarzını, her şeyini araştıran bir uzman olması gerektiğini de belirten Üçgül; “Bu Çerkes
Dili ve Kültürü bölümü de böyle bir araştırmacı yetiştirmeye yönelik bir alandır.
Đspanya’nın Granada şehrine gittiğimde orada Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü’nü gördüm.
Coğrafya olarak baktığımızda uzak bir yerde ama bölümü var. 100’ün üzerinde de elemanı
vardı. Bunlar Kafkasya’yı araştırıyorlar. Bundan yola çıkarsak Türkiye’de de böyle
araştırmacıların olması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5834.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

KATRE ASOS Termal, Devre Mülk Sahiplerini
Mağdur Etmeye Devam Ediyor!
Kozaklı Termal Kaplıca bölgesinde son dönemlerde sayısı he geçen gün artan ‘Devre Mülk’
organizasyonlarından ASOS Termal otel, devre mülk sahiplerini mağdur etmeye devam
ediyor.
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Đsmini Nur Katre Termal Otel olarak değiştiren ASOS termale yedi yıl önce ‘devre mülk’
sözleşmesi çerçevesinde ödeme yapmış olan ve mağduriyet yaşayan binlerce insan bulunuyor.
Otelin açılış sürecinden sonra ortaya çıkan mali krizi bahane edilerek, devre mülk
sahiplerinden ilave kullanım ve ek paralar talep edilmesi ve birçok üyenin ödemesini yapmış

olmasına rağmen, üyelerin bir çoğu konaklama haklarının kullandırılmadığından şikayet
ediyorlar.
“Bölge turizmini de olumsuz etkiliyor”
Bu konuda mağduriyetini dile getiren bir mülk sahibi, 7 yıl öncesinden bir haftalık devre mülk
kullanmak üzere verdiği 3 bin 500 liraya ilaveten, bu süre zarfında şimdiye kadar 900 TL
vererek sadece bir hafta kullanabildiğini, yeni rezervasyon yaptırabilmek için ise bu yıl içinde
1250 TL yıllık bakım ve de 2250 TL ek ücret daha istendiğini, her yıl için de bu rakamı
ödemek durumunda olduğunu ve bu parayı verdiğinde ancak rezervasyon yapılabileceğini
iddia ediyor. Bir kısım üyenin bu ilave bedelleri ödemesine rağmen rezervasyonlarının
yapılmadığını veya sadece hafta içi kullanmaya zorlandığını dile getiren Asos mağduru, otelin
çalıştığını fakat devre mülk sahiplerine olan taahhüdünde durmadığını dile getirdi.
Asos’un bu şekilde vaadinde durmaması ve binlerce insanı çeşitli vaatlerle mağdur etmesini
ve kullanım hakkının otel yönetimince engellenmesinin bölgedeki turizm yatırımlarını da
olumsuz yönde etkilediği bir gerçek. Şu anda Kozaklı Bölgesinde Devre Mülk şeklinde
yatırımını tamamlamaya çalışan birçok organizasyon bulunuyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5835.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Doktorsuz Doğumevi Acil Servisi
Hacı Yakışıklı
haci-kayseri@hotmail.com
14 Şubat 2014, 09:47

Hükümet sağlıkta gerçekten bir devrim yaptı. Hastanelerin eski durumunu bizzat yaşayarak
görenlerdenim, birçok vatandaşımız da bizim gibi o günleri iyi hatırlar. Sabah 6’da mavi
dolmuşa binilir, hastaneye gidilir. O zamanki SSK hastanesinde girişte 6 gişe vardı. Burada
her bir gişede kapının ağzına kadar sıra olunur, doktor sırası alınırdı. Saat sabah 7-8 gibi bir
de doktorun kapısına gidilir, orada sıra beklenirdi. Duvar kenarına çömelmiş bekleyen
muzdarip hastalar..! Camları açmış sigarasını tüttüren tiryakiler…! Đlaç kokusu, ağız kokusu,
ter kokusu..! Yaşayanlar bilir! Saat 9 gibi doktor gelir. O kokular içinde hasta olduğunuzu
çoktan unutmuşsunuzdur. Sonra yarım-yamalak muayene ardından doğruca ilaç kuyruğu..!
Đlacınız eğer SSK eczanesinde yoksa eczaneden para ile satın alacaksınız..! Öğleden sonra eve
gittiğinizde sizinle birlikte artık yanınızda bulunan refakatçinizde hastadır!
Sonra devran döndü. 2002’de görev başına gelen hükümet adeta “sağlık devrimi”yaparak
bütün çirkin görüntüleri bitirdi. Bu devrimi, o çileleri çekmeyenler maalesef anlamıyor.
Yapılanları görmüyor.
“ANNE OTELĐ”
Hükümetin tüm olumlu adımlarına rağmen bazen olumsuz durumlar yaşanmaya devam
edebiliyor. Bizzat şahit olduğum bir olay..! Kayseri Doğumevi Hastanesi! Kayseri’nin dört bir
yanından hastalar buraya geliyor. Yatakları pırıl pırıl, içerisi gayet temiz, insan onuruna
yakışır. Bir de “anne oteli” var. Bunu düşünenlerden, yapanlardan vatandaşlarımız son derece

memnun. Hayır dualarını eksik etmiyorlar. Yeni doğan bebek hastanede küvezde
bekleyecekse, anne derhal hastane içindeki “otele” yerleştiriliyor. Böylece çocuğunu
emzirmek için hastane köşelerinde perişan olmuyor.
“YAŞANAN MAĞDURĐYETLER”
Gelelim gördüğümüz aksaklıklara: 10 Şubat Pazartesi günü saat 15 ile 17 arası doğumevi
hastanesinin acil servisinde hastalar muayene oluyor. Hastaların bir kısmından kan ve idrar
tahlili isteniyor. Tahlillerin sonucu da 1 saat içinde veriliyor. Demek ki teknoloji böyle, neyse
bunu dert etmeyelim! Buraya kadar her şey normal. Tahlilini alan hastalar acil servis
doktorunun yanına gidiyor. Ancak danışmadaki memurlar (gayet kibar insanlar) “Doktor
toplantıya gitti, şu anda doktor yok, yeni doktor 15-20 dakikadan gelecek” diyorlar. Ben de
“Burası acil servis, nasıl doktor olmaz” diyorum. Memurlar “Acil durumda hemen yukarıdan
doktor çağırıyoruz” diyorlar. Şimdi merak ediyorum, acil serviste böyle bir uygulama olabilir
mi? Adı üstünde acil servis, orada 1 dakika bile bazen çok önemli! Bu arada 38 YR 248
plakalı bir ambulans giriş yapıyor. Acil servisin bekleme salonu hamile kadınlarla dolu, acil
serviste doktor bekliyorlar! Ambulans hastayı indirdikten tam 4 dakika sonra bir doktor
geliyor. 4 dakika! Doktor bu hastayla ilgilendikten sonra salonda bekleyen hamile kadınlara
sıraya geçmeleri söyleniyor. Yaklaşık 15-20 kadıncağız (bunların bir kısmının karnı
burnunda) acil servisin önünde ip gibi diziliyor! Bazı hastaların sırada beklerken “Acil servise
geleli 2 saat oldu, bir muayene olup gidemedik, bari kolumdaki serum iğnesini alsalardı”
dediğini duyuyorum. Ama bizim vatandaş gariban, sesi çıkmaz, gidip derdini anlatmaz!
Aklına o eski kötü günler gelir, buna da şükür der ve susar. Gidip bir dilekçe vermez. Korkar,
aceba derdimi anlatsam başıma bir iş gelir mi, doktor bana bundan sonra bakar mı diye
korkar! Oysa bu korkular yersiz, talep etmek “ispiyon” değildir, bir işin daha iyi yapılması
için ön ayak olmaktır.
Kayseri Doğumevi Başhekim Yardımcısı Sayın Doktor Sadi Tacettinoğlu’nu telefonla
arayarak durumu bildirdim. Olayın üstünde duracağını, yaşanan aksaklıklarla tek tek
ilgileneceğini söyledi. Sayın Başhekim yardımcımıza vatandaşlarımız adına taleplerimizi
ilettik, ilgilenip neler yapıldığını bildirirse buradan onları da yazarız. Gördüğümüz diğer
sorunlar şunlar:
ACĐL SERVĐS TUVALETĐNĐN OLMAYAN DIŞ KAPISI, YEMEK KOKULARI,
BOZUK TAHLĐL CĐHAZI…VS.
Acil servisin tuvaletinin dış kapısı yok! Yani bir bayan hasta tuvalete girip-çıkarken
koridordan geçenler bunu görüyorlar. Eline idrar tahlili için plastik şişe/kutu verilen hastaya
bir peçete-cik verilmiyor. Hasta, afedersiniz, bunu kimse görmesin diye avucunun içine
saklamaya çalışıyor. Tamam, hasta peçetesini getirsin de acil servisten bahsediyoruz. Hasta
aniden çıkıp gelmiş ve yanına gerekli şeyleri almamış olabilir. Hastanenin ana giriş
kapısından içeri girilince yoğun ve bunaltıcı bir yemek kokusu geliyor. Sayın Başhekim
Yardımcımız sorumluları defalarca uyardığını söyledi. Ama bizim insanımız illa başında
beklensin istiyor galiba!
Son olarak koskoca hastanede tahlil cihazı bozulup, tahliller devlet hastanesine gönderilir mi?
Doktor tahlil sonucuna bakıp hastasını taburcu edecek. Ancak sabah taburcu olması gereken
hasta “tahlil cihazındaki” sorun sebebiyle akşama doğru taburcu oluyor. Bu çok acil
çözülmesi gereken bir sorun! Sayın Başhekim yardımcımıza aksaklıkları ilettik. Yetkiler de
hastanemize yardımcı olurlar, bu aksaklıkları düzeltirlerse vatandaşımızın hakları korunmuş
olur. Sağlık devrimi “anti-devrim”e dönüşmesin!
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5836.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

“Amacımız, Ortak Değerlerimizi Daha Gür Bir
Sesle Duyurmak”
Kayseri’de son zamanlarda önemli işlere imza atan Kayseri Đyilik ve Kardeşlik Platformu
(KAYKĐP)’in Başkanı Mustafa Doğu ile konuştuk. Doğu’dan yeni kurulmuş olan bu
platformun amaçlarını ve faaliyetlerini dinledik.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Mustafa Doğu.1964 yılında doğdum. Đlkokul, ortaokul ve lise tahsilimi Đskenderun'da
tamamladım. Daha sonra Kayseri'ye yükseköğrenim için geldim ve burada kaldım. Đlahiyat
mezunuyum. Fakat mesleğimle ilgili herhangi bir tercihim olmadı. Üniversite son sınıf
öğrencisi iken ticarete atıldım. Dolayısıyla hayatımızı Kayseri’nin çok başarılı olduğu bir
alanla, ticaretle sürdürmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda uzun yıllardır da Đlim Hikmet
Vakfı'nın yöneticilerindenim. 2 yıldır da yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyorum.
Şuan KAYKĐP Kayseri’nin gündeminde. Nedir bu platform? Neden kuruldu?
Kayseri Kardeşlik ve Đyilik Platformu. Kısaca KAYKĐP diyoruz. Kısaltılmış hâli genelde ne
anlatmak
istediğimizi
tam
karşılamadığı
için
uzun
şeklini
kullanıyoruz.
Kayseri Kardeşlik Ve Đyilik Platformu kurulalı yaklaşık 6 ay oldu. Bu platformun kurulma
süreci ise, şu şekilde oldu: hepimizin bildiği gibi Ortadoğu'da, Mısır'da demokratik şekilde
seçilmiş olan "Müslüman Kardeşler" yönetiminin darbeci kuvvetler tarafından alaşağı
edilmesiyle birlikte bir süreç başladı. Bu darbeye haklı olarak, haklı gerekçelerle karşı duran
insanların Rabiâ-tül Adeviyye Meydanı’nda gerçekleştirmiş oldukları direnç, darbe yönetimi
tarafından hunharca ve cânîce, yöntemlerle insanlar dağıtılmaya çalışıldı. Binlerce kişinin
şehâdet şerbetini içtiği olayda, Esmâ kızımız da sembolleşmişti. Bunun dünyada da bir
yansıması vardı. Doğal olarak bu yansımaya dünyada sağduyu sahibi insanlar, vicdan sahibi
insanlar ve özellikle bu tip olaylarda nasıl tepki gösterilmesi gerektiğini bilen insanlar, olması
gerektiği gibi tepki gösterdi.
Bizim şehrimizde de bir takım tepkiler oldu. Fakat biz bu tepkilerin bu şehre yakışmayan bir
dozajda olduğuna inandık. Bundaki gerekçe de çok sayıda vakıf ve derneğin olduğu bu
şehirde ortak sevinç ve üzüntülerimizi nasıl paylaşacağımızı bilmemekti. Biz birkaç
arkadaşımızla bunun istişaresini yaptık. Kayseri'de bir şube konumunda olup da alınan
kararları yukarıda başka birilerine tasdik ettirme ihtiyacı duymayan vakıf ve derneklerle
ilişkiye geçtik. Düşüncemizi anlattık. Derdimizi ve ızdırâbımızı anlattık ve 15 civarında vakıf
ve dernek yöneticileri ile görüşüp olumlu tepkiler aldık.15 vakıf ve dernek yöneticisinin
oluşturduğu yaklaşık 20 kişiyle ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantının niceliğini,
niteliğini, hangi zamanlar toplanmamız gerektiğini, hangi durumlarda bir arada olmamız
gerektiğini, bu durumlarda nasıl tavırlar takınmamız gerektiğini ve bu yolda izleyeceğimiz
çizelgeyi konuştuk. Hamdolsun 6 ay gibi kısa bir sürede bunları sonuçlandırdık ve çalışmalara
devam ediyoruz.

Peki, görüşmeleriniz sırasın da bu platforma gerek olmadığını düşünüp geri çeviren
kuruluşlar oldu mu?
Bizim gidip kapısını çaldığımız herkes son derece ılımlı ve müspet karşıladı. "Mutlaka biz de
burada olmak zorundayız" diyerek katkılarını sağladılar.
Şu ana kadar yapılan faaliyetler nelerdir?
Faaliyetlerimizin neler olması gerektiğinin kararını biz bahsettiğimiz toplantılarda aldık.
Kayseri'de çok farklı kesimlere hitap eden dernek ve vakıfların da ümmetin dertlerini,
meselelerini bilmesi gerekiyordu. Bu meseleler bilinse dâhi nasıl harekete geçileceği
bilinemiyordu. Dolayısıyla görüntü kirliliği oluşuyordu, benzer eylemler farklı şekillerde
yapılıyordu. Küçük eylemler büyük sesler getirmiyordu. Biz dedik ki “Bizim ortak
değerlerimiz var. Kudüs gibi, kutlu doğum haftaları gibi, Mekke'nin fethi gibi hiç kimsenin
itiraz etmeyeceği ortak değerlerimiz olan şeylerle ilgili bir eylem birlikteliği yapalım”.
Ortadoğu'da cereyan eden hadiselerle ilgili, özelde Kayseri'nin genelde Türkiye'nin en
genelde de ümmetin meseleleriyle ilgili mutlaka ortaya koymamız gereken tepkiler,
paylaşmamız gereken sevinçler ve karşı durmamız gereken kötülüklere karşı ne yapabiliriz
diye bir yol çiziyoruz. Bunları tartışıyoruz. Herkes fikrini çok açık bir şekilde söylüyor.
Gerçekleştireceğimiz eylemlerin kararını da salt çoğunlukla alıyoruz. Yani ittifaka yakın bir
karar alıyoruz. Diyelim ki 20 kişi katılıyorsa 15 kişinin hemfikirliğiyle alınan karar bizim için
mûteber karar oluyor. Uygulamaya geçiyoruz. Bizim ilk gerçekleştirdiğimiz ve aslında
kuruluş amacımız da olan Mısır'daki olaylara Kayseri kamuoyunun da ilgisini çekmek
amacıyla 'Rabiâ Gecesi' düzenledik. Đlk eylemimiz de bu oldu. Sonrasında en büyük kitlesel
eylemimiz 'El ele' eylemi oldu. El ele eylemi son 17 Aralık süreciyle başlayan ve belki özelde
bizim ülkemizin meselesi gibi gözüküp aslında uluslararası arenada çok ciddi bir şekilde
tartışılması gereken bir hâdise gerçekleşti. Bu hâdisede biz ne yapabiliriz ne gibi bir tepki
gösterebiliriz diye ortaklaşa bir karar aldık. Đstedik ki bu eylem içerik açısından da misyonu
açısından da kamuoyundaki çeşitli medya organları tarafından kabul görmesi açısından da
farklı bir eylem olsun dedik. Aslında bu bilindik bir eylemdir. Başörtüsü yasaklarının doruğa
çıktığı 28 Şubat döneminde sivil insiyatifin gerçekleştirmiş olduğu en başarılı eylemlerden
biriydi. Biz de bunu yine benzer hadiselerin bu sefer başörtüsünü serbest kılan kişilere karşı
cereyan ettiğini görünce bu eylemi gerçekleştirdik.
Kayseri Đyilik Platformu'nu oluşturan kuruluşların herhangi bir parti ile dolayısı ile de
Ak Parti ile de bir ilgisi yok. Bu eylemden sonra platform Ak Parti ve Tayyip Erdoğan
ile mi anılmaya başlandı?
Üzerinde durmamız gereken iki önemli husus var. Birincisi ümmetin en çok ihtiyaç duyduğu,
çok sık dillendirildiği halde bir türlü gerçekleştiremediği bir kardeşlik hususu var. Allah'ın
bizi birbirimize kardeş kıldığı, inanç birlikteliğinden dolayı oluşması gereken bir kardeşlik
kavramı var. Kardeşlik hukuku var. Bu hukuk, kardeşlerin kendi aralarında merhametli
olmasını, bu inanç dışındaki kişilere şiddetli olmayı gerektiren bir hukuktur. Bir vücûdun
âzâları
gibi
olması
gereken
bir
kardeşlik
hukukundan
bahsediyoruz.
Bizim en çok üzerinde durmamız gereken kavramlardan ikincisi de iyilik. Biz; iyiliğin
yanında olmamız gerektiğini, iyiliği teşvik edicisi olmamız gerektiğini, iyilikleri
gerçekleştiren insanların da arkasında durmamız gerektiğine inandık. Aynı zamanda
inancımız bize bir kötülük varsa onun da karşısında durmanın yükümlülüğünü veriyor.
Dolayısıyla platform; yapılan iyiliklere saf tutma hareketiyse bunun bir parti logosu içerisinde
düşünülmesi son derece yanlış. Biz bütün kurumlarımızla bütün siyasî partilere son derece
mesafeliyiz. Đnsanların kişisel siyasî tercihleri olabilir. Ama kurumsal olarak bu mesafeyi
koruyan kurumlarız. Kimse kimsenin ne arka bahçesidir ne de kazanılmış hakkıdır. Biz
onlardan bu şeklide ayrışmayı gerçekleştiremezsek onların yanlışlarını yahut doğrularını
objektif bir şekilde değerlendiremeyiz.

Bundan sonra faaliyetler nasıl devam edecek?
Aynı eksende devam edeceğiz. Çok sıcak gündemler yaşıyoruz. Tabir-i câizse aslında
gündemi belirlemesi gerekenlerin biz olmamız gerekirken biz gündemin peşine takılmak
zorunda kalıyoruz. Biz istiyoruz ki gelecekte gündemi biz belirleyelim. Çünkü bu toplumun
büyük problemleri var. En büyük toplumsal problemse; ahlak. Biz 20 yıl öncenin Türkiye’sini
yaşamıyoruz. Şu anda birçok değerimiz deforme edilmiş durumda. Biz istiyoruz ki bu hareket
insanların bu anlamda da uyarıcı fonksiyonlarını sürdürsün. Yakın zamanda içinde biz bu
yozlaşmanın, özellikle kadın erkek ilişkileri içinde öğrencilerin de geldiği noktaların, kötü
alışkanlıkların, aile kavramının çatırdamaya başlaması bizim toplumsal temel problemlerimiz.
Bunların üzerinde özellikle durulması gerekiyor. Biz bu çerçevede bu işi birinci derecede
sorumluluk addetmiş kişilerle de istişare ederek bilgilendirme, uyarı, toplumu tekrar temel
taşlarına oturtacak faaliyetler zinciri oluşturmaya çalışıyoruz. Emr-i bil mâ'ruf,nehy-i anil
münker diyerek önce iyiliği emredecek faaliyetleri sürdürelim ki insanlar en azından iyiliğin
ne olduğunu öğrenirse kötülüğün de ne olduğunu çok rahat bir şekilde görür.
Đlim Hikmet Vakfı'nda faaliyetler şuanda nasıl devam etmekte?
Đlim Hikmet'in kendi özelinde yoğun faaliyetleri var. Her yaştan kişiye hitâb eden
faaliyetlerimiz var. Evde karakter eğitiminden başlayıp üniversiteye kadar, değişik meslek
gruplarına ve ev hanımlarına yönelik her türlü faaliyetimiz devam ediyor. Tüm halkımızın
katılımını sağlayacak eğitimler, tefsir çalışmalarımız, üniversitede öğretim görevlileriyle
koordineli bir şekilde hikmet okumalarımız var. Her hafta sonu kendi konferans salonumuzda
seminer düzenliyoruz. Pazar günleri tüm halkımıza açık tefsir derslerimiz var. En azından
haftada bir gün buluşma yapmak için cuma günleri sabah namazında vakıfta buluşup insanlara
çay ve simit ikramında bulunuyoruz. Bütün halkımızın katılmasını istediğimiz yıllık
pikniklerimiz var. Aylık kitap okumalarımız var. Bu kitap okumalarında kitabın yazarını
davet ederek kitabın kritiğini yapıyoruz. Biz Đlim Hikmet Vakfı olarak temelde; çok
düştüğünü düşündüğümüz insan kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz.
Son 20-30 yıllık sürece baktığımızda ekonomik verilerin iyileşmiş olduğunu görüyoruz. Ama
aynı oranda insan kalitesinin düştüğünü söylemek mümkün. Ekonomideki bu iyileşme insan
kalitesindeki bu kötüleşmeyi beraberinde getirdi. Dolayısıyla bu dönemlerde, işimizin zor
olduğunu daha iyi anladık. Düzgün insan, Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu aklı ve iradeyi
düzgün kullanmayı becerebilecek insan, kendisini insan yapma kendisini diğer canlılardan
ayırma lütfu hak tarafından kendisine bahşedilmiş olan ve bunu nasıl kullanması gerektiğini
bilen, toplumun mihenk taşlarını bilen, Allah'ın bize yol gösterici olarak sunduğu Kuran'ı
anlayıp uygulayan insan, beynini ve gönlünü birilerine ipotek etmemiş, disiplininden ve
ahlakî değerlerinden lâkayıt davranan insan değil. Bütün çabamız tüm iyi özellikleri
kendisinde harmanlamış iyi bir insan yetiştirmek.
Modernizmin insanlar üzerinde oluşturduğu en temel öğreti insanların bencilleşmesi,
bireyselleşmesi ve diğer insanlarla ilişkisini kesmesi. Dünya yoğun bir şekilde buna
sürükleniyor. Bizim ülkemiz de buna sürükleniyor. Đnsanlar kalabalıklar içinde yalnızları
oynuyorlar. Bu bizim inancımızla hiç bir şekilde şekillenmeyecek bir olay. Bunun üzerine çok
yoğun bir şekilde kafa yorup dersler yapmamız gerekiyor. Yoğun bir şekilde insanların
gündemini bunlarla oluşturmamız gerekiyor. Đnsanın sorumluluk sahibi olduğunu ve hayatı
sadece kendisi için yaşamaması gerektiğini, kendisinin iman etmiş insan olması hasebiyle
sorumlu olduğu insanları; ailesi, akrabaları, komşularından, bulunduğu mahalleden şehre
kadar hatta ve hatta ülkesine kadar, bütün dünyada ümmet bilincini oluşturana kadar
dertlenmemiz gerekiyor. Yalnız yaşam tarzının çok yoğun bir şekilde empoze edildiği bir
dönemde, üretilen materyallerin de bunu bilgisayarlarla akıllı telefonlarla tetiklediği bir
dönemde insanların sosyal bir varlık olduğunu, konuşarak, dokunarak, hissederek, iletişim
kurduğunu ve bunun aynı zamanda bir sorumluluk bilincine dönüştürüp de toplumun bütün

katmanlarına yansıtılması gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Ben şu anda en büyük problemin
bu olduğuna inanıyorum. Platform olarak da üzerinde en çok durduğumuz konu bu.
Sorumluluk ve duyarlılık sahibi insan yetiştirme. Hayatı ne için yaşadığını, hayata anlam
katması gereken şeylerin ne olduğunun bilincinde olan insan yetiştirme şu an için en önemli
husus. Artık insanların yemede içmede dahi mevcudu beğenmeyip marka peşinde koştuğu, bir
tüketim çılgınlığı içinde olduğu bir dönemde bunları insanlara anlatmak gerçekten çok çok
zor. Ama yapmak zorunda olduğumuz, uğraşmak zorunda olduğumuz bir şey. Đşte bu zoru da
başaracak olan insanlar sivil toplum örgütleri, dernekler, cemaatler, vakıflar olmak zorunda.
Kendi hayatımıza çekilip kendi tekkemize, kendi vakıflarımıza çekilip toplumdan bî haber
yaşayamayız. Bu toplum bizim toplumumuz, bu insanlar bizim insanlarımız. Dolayısıyla
ortaya koyacağımız her türlü faaliyet bu topluma yansımak zorunda. Yani eylemelerimizle de
bu topluma örnek olmalı ve bu uğurda çalışma sarfetmek zorundayız.
Şu anki gençlerle ilgili ne düşünüyorsunuz, gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gençlerin elde ettikleri imkanların kıymetini pek fazla bilmediklerini düşünüyorum. Her
anlamda çok büyük imkanları var. Bilgiye bile ulaşmaları eskisi gibi değil, çok kolay. Ama
ben gençlerin şu anda bu imkanların tamamını çok hoyratça kullandıklarını düşünüyorum.
Đnsan hayatta eğlenecek, gülecek, dinlenecek ama en temelde kul olması gerektiğini
kabullenmek zorunda. Ve bu sorumluluğu kendisine yaşam tarzı olarak belirlemek
durumunda. Temeldeki en büyük problem bu. Bizim gençlerimiz hayatı nasıl yaşadıklarını
bilmiyorlar. Hayata anlam katacak değerler üzerinde maalesef ve maalesef çok ciddi
problemler var. Günlerini iyi yaşıyorlar. Aileler imkanlar açısından çocuklarına seferber
olmuş durumda. Ama bu sadece ve sadece dünyevî ihtiyaçların karşılanmasından çok daha
öteye geçmeyen sadece bunları karşılayan bir unsur oluyor.
Suriye bundan 3 yıl önce keyfî hayatların yaşandığı, herkesin keyfine göre yaşadığı, kimsenin
kimseyle probleminin olmadığı bir ülkeyken şuan bizim ülkemize milyona yakın insan geldi.
Bunun içinde her sosyal statüden insan var. Đşçisi de var memuru da var ve şu anda bu
insanlar ekmeğe muhtaç. Yokluk olarak isimlendirilecek her tabiri onlar için kullanabiliriz.
Arakan ve Mısır'daki olayları göz önünde bulundurduğumuzda hâkezâ. Yani bunların bizim
için kazanılmış şeyler değil de emanet olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bu emaneti
kullanabildiğimiz şekilde en iyi şekilde kullanmak zorundayız. Şu anda gençler gerek ulaşım,
gerek maddi kaynaklar, gerek diğer kaynaklar bakımından elde ettikleri imkanların kıymetini
çok çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bu zamanları dolu dolu geçirmeleri gerekiyor. Bu imkanların
tekrar elde edilme şansı yok. Bu imkanları kaybettiğimizde tekrar bugünlere gelme şansımız
yok. Bu imkanlara sahip olanlara bu şansı anlatmalıyız. Đnsanların sorumluluk ve duyarlılık
sahibi olmaları konusunda çalışmamız gerekiyor.
Mustafa Bey, çok teşekkür ederiz. Kardeşlik ve iyilik konusunda dinimizin emirlerini
bizlere tekrar hatırlattınız. Hayranlık uyandıran ve gıpta ile bakılması gereken bir
platform olmuş. Allah yolunuzu açık etsin. Birliğinizi bozmasın, güçlendirsin inşallah
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5837.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Murat Kekilli hayranlığı bakın ne yaptırdı
Kayseri’de bir grup Murat Kekilli hayranı, sanatçının Kayseri’de konser vermesi için 2 yıl
önce sosyal medyada kurdukları ‘Fan Clup’ sayfasında seslerini duyurmaya çalışıyor.
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Sosyal medyada facebook üzerinden organize olan, grubun kurucusu Levent Bilgin, tamamı
Kayseri’de olan 333 üye ile Murat Kekilli’nin Kayseri’de konser vermesi için böyle bir yola
başvurduklarını söyledi. Gurubun büyük çoğunluğunu Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde
okuyan öğrenciler oluştururken, Bilgini faaliyetlerinin oluşumunu şu sözlerle anlatıyor: “Fan
Clup’ı benim gibi fanı olan Erciyes Üniversitesi’nde okuyan Đbrahim Turgut isimli
arkadaşımızla birlikte 2012 yılında kurduk. Fan Sayfamız kurulduktan sonra Erciyes
Üniversitesi Fan Clup üyelerimizle tanışma etkinliği düzenledik; Murat Kekilli'yi nasıl
getirebiliriz, bunun için fikir alışverişinde bulunduk. Bendeki Murat Kekilli hayranlığı Murat
ağabeyimin çıktığı 1997 yılından beridir var.” Bilgin, Geçen yıl 17 Ağustos’ta Kayseri’nin
Pınarbaşı ilçesinde konser veren sanatçının Kayseri merkezde konser vermesi için bu sayfa
aracılığı ile seslerini duyurmaya çalıştıklarını ve neler yaptıklarını şu sözlerle ifade etti
“Kekilli’yi Kayseri’de görmek istiyoruz”“Murat Kekilli Kayseri’ye 2 Kez Konsere geldi. Đlk
geldiği yıl 1997 yılında “Bu Akşam Ölürüm” albümünün çıktığı yıldı. Eski Stadyumun
yanındaki Atatürk Spor Salonu’nda Đpek Mobilya Sponsorluğunda gerçekleşmişti 2. geldiği
yıl 2002 veya 2003 yılıydı. Yine aynı salonda Tataroğlu Marketler sponsorluğunda
gerçekleşti. Benim gibi fanı olan Erciyes Üniversitesi’nde okuyan Đbrahim arkadaşımın Murat
Kekilli'yi Erciyes Üniversitesi “Konserde Görmek istiyoruz” etkinliğini görünce Đbrahim
arkadaşıma Fan Clup kurma fikrini söyledim. Bu fikirde Kayseri merkeze iki kez geldiğinde
salonun dolu olması ve Kayseri’de belli bir fanının olması etkili olmuştu. Fanımızı 2012 yılı
kasım ayında kurduk. Sayfa olarak pek tanıtım yapamadım. Sayfada 300 küsür kişi var ama
bunun çok az bir kısmı Kayseri’de oturan fanı o yüzden sayfada yeni bir yapılanma yapmaya
sırf Kayseri’de oturan fanlarımıza hitap eden bir sayfa açtık Fan Clup tanışma ve buluşma
etkinliğini gerçekleştirdik bu etkinlikte Murat Kekilli'yi ne yapıp Kayseri’ye getirebiliriz
fikirlerimizden yola çıkarak Kayseri’de ki organizasyon firmalarıyla ve organizatörlerle
görüştük. Görüşmemiz Kayseri’de Murat Kekilli konseri düzenlemelerini konsere sponsor
bulmalarını rica ettik. Birçok organizasyon firmasından olumsuz yanıt aldık. Bu biz fanlarını
üzdü maalesef ama halen bu tür çalışmalarımız devam ediyor.” Levent Bilgin Murat
Kekilli’nin Kayseri’de konser vermesi için bu şekilde sponsor arayışına girdiklerini ifade
ederken, en son Đstanbul’da bir araya geldiklerini ve bu yılki toplantılarını ise bugünlerde
yapmayı planladıklarını söyledi.
Haber: Mahmut Hop(stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5838.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Hunat Kültür Merkezi’nde Temel Arapça
Mükaleme Kursu
Restore edildikten sonra pek çok sanatsal, kültürel etkinliğin merkezi olma yolunda ilerleyen
Hunat Kültür Merkezinde Prof. Dr. Ahmet Coşkun tarafından Temel Arapça Mükaleme kursu
veriliyor.
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KĐMDER tarafından tertiplenen kurs hem dini hem ticari olarak Arap ülkeleriyle ticaret yapan
ve Arap dilini öğrenmek isteyen girişimcilerle ilahiyat ve Đmam Hatip öğrencileri ile gönüllü
vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izleniyor. Konuyla ilgili olarak Kayseri Gündem’e bilgi
veren Prof. Dr. Ahmet Coşkun hoca “Derslerimiz Pazartesi ve Salı günleri saat 15:15’tedir.
Arapçaya ilgi duyan tüm vatandaşlarımız kursumuza iştirak edebilmektedir. Arapça, Kur’an-ı
Kerim’in ve sevgili Peygamberimizin dilidir. Hacca gidecek olanlar, Đslam dünyasıyla ticaret
yapanlar, o ülkelerde iktisadi faaliyet yürütenler ve diğer tüm gönüllülere dersimiz
açıktır.”dedi.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5839.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Palancıoğlu’ndan Talas’a 50 Yıllık Plan
"Talas Büyükşehir El Ele" vurgusuyla Talas Spor Salonunda gerçekleştirilen toplantıya
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Ak Parti Đl Başkanı Ömer
Dengiz, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı
Mustafa Palancıoğlu, ilçe başkanları, belediye başkanları ve Talaslı vatandaşlar katıldı.
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AK Parti Talas Đlçe Başkanı Ragıp Dost'un kısa bir selamlama konuşmasının ardından
kürsüye gelen Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, belediye başkanı Rıfat
Yıldırım ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederek,

teslim alacağı bayrağı hakkıyla taşımak için çalışacağını söyledi. Palancıoğlu Talas'ın gelecek
50 yılını en iyi şekilde planlayacaklarını kaydetti.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de konuşmasında 30 Mart'a kadar çalmadık kapı
bırakmayarak seçime hazırlanacaklarını belirtti ve "Durmak yok yola devam" mesajı verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5840.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Kayseri'de Yangın
Kayseri'de kullanılmayan bir kömürlükte yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi
Açık Sokak'ta kullanılmayan bir kömürlükte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa
sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan...
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Kayseri'de kullanılmayan bir kömürlükte yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi
Açık Sokak'ta kullanılmayan bir kömürlükte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa
sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.Yangınla ilgili soruşturma
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5841.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Raylı Sistemin Üniversite-talas Hattı Açıldı
Kayseri'de toplu taşımada çığır açan 'Raylı Sistem'in Üniversite-Talas hattı düzenlenen
törenle hizmete açıldı.Yeni hattın hizmete açılmasıyla ilgili Cumhuriyet Meydanı'nda
düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı...
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Kayseri'de toplu taşımada çığır açan 'Raylı Sistem'in Üniversite-Talas hattı düzenlenen
törenle hizmete açıldı.
Yeni hattın hizmete açılmasıyla ilgili Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, açılacak hatla birlikte Kayseri'deki raylı
sistem hattının uzunluğunun 30 kilometreyi geçtiğini bildirdi. Özhaseki, ''Açacağımız bu hatla

birlikte Kayseri’deki raylı sistem hattımızı uzunluğu 30 kilometreyi geçiyor. Araç sayımız şu
an için 38 ve 1-2 ay içerisinde Talas-Anayurt hattına başlıyoruz. Bir sene içerisinde orayı da
bitirdiğimizde raylı sistem hattımızın uzunluğu 42 kilometre oluyor. Yeni alacağımız araçlarla
birlikte 70 araca ulaşıyoruz. Kayseri’de 150-200 bin civarında hemşehrimizi çok nezih bir
ortamda şık araçlarda inşallah taşımış olacağız. Eskiden dolmuşlarla, duman atan araçlarla
taşınan ortamdan bugün cenabı Allah’a şükürler olsun dünyanın en iyi sistemiyle Kayserili
hemşehrilerimizi taşımaya başlıyoruz. Bu raylı sistemle ilgili geçtiğimiz yıllarda dünya
çapında Allah’a şükür 3 tane ödül aldık. Bu sistemin ne kadar doğru, ne kadar tercihimizin
yerinde olduğunu bir ispatı olsa gerek'' dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, ''Geriye
doğru baktığımızda cenabı Hakk'a şükrediyoruz ki birçok iş yapmanın içimizde huzuru var.
Şu bulunduğumuz mekanda bile sağa sola bakarak bizim ekibimizin, ilçe belediyelerimizin
yapmış olduğu en az 10 hizmeti sıralayabiliriz'' ifadelerini kullandıktan sonra şunları kaydetti:
''Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde emin olun depreme dayanıksız olan, eski olan
ruhsatlı meskenli evler dayanıksız olan 1950’li 1960’lı yıllarda yapılmış o kadar çok yapımız
var ki eskimiş, içinde oturanlar biraz dar gelirli, onu yenilmekte zorlanıyorlar. O kadar çok
mahallemiz var ki Sahabiye mahallesinden başlayarak kastediyorum bunu. Đşte onların
hepsinin yeniden yapılacağı bir ortam başlıyor. Burada bir prensibimiz var. O prensipte şu; o
mahallenin bir rantı varsa orada oturan sakinlerine olacak o rant. Oradaki insanlarımızın evi
yıkılıyorsa daha iyisi ve daha büyüğü verilecek. Đnşallah bu prensipler dahilinde etap etap
bütün mahallelerimize gelip kardeşlerimizi daha nezih bir ortamda evlerine kavuşturmayı
planlıyoruz. Cenabı Allah utandırmasın. Bunları yapacak gücümüz var, aklımız var,
birikimimiz var, siyasi desteğimizde var. Biz ekibimizle beraber yıllarca sizlere hizmet
etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.''Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, konuşmasının ardından
durakta bekleyen raylı sistem aracının 'Vatman' koltuğuna oturarak, Üniversite-Talas
hattındaki ilk seferi yaptı. Üniversite kampüsü içerisindeki durakta durdurduğu raylı sistem
aracından inen Özhaseki'yi Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur karşıladı. Burada konuşan
Prof. Dr. Keleştemur, raylı sistem hattını üniversiteye kadar ulaştıran ve öğrencilerin
üniversiteye ulaşmasını kolaylaştıran Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5842.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Palancıoğlu’ndan Ev Hanımlarını Sevindirecek
Proje
Talas Nevin Akyurt Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı
Mustafa Palancıoğlu, "Talas el ürünleri satış merkezi projesini anlatarak, ev hanımlarımız
evlerinden çıkmadan aile bütçesine katkıda bulunabilecekler’’...
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Talas Nevin Akyurt Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı
Mustafa Palancıoğlu, "Talas el ürünleri satış merkezi projesini anlatarak, ev hanımlarımız
evlerinden çıkmadan aile bütçesine katkıda bulunabilecekler’’ dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında programdan programa koşan ve gittiği her yerde vatandaşın
sevgi gösterileriyle karşılanan Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu,
Talas Nevin Akyurt Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.
Kültür merkezinde bulunan bayanlara karanfil dağıtan Palancıoğlu, Projeleri arasında bulunan
Talas El Ürünleri Satış Merkezi’nin ev hanımları ve çalışmak istediği halde istediği şartlarda
iş bulma imkanı olmayan bayanlara kendi evlerinde para kazanma ve çalışma olanağı
sunacağını söyledi.
Kültür merkezinde yapılan çalışmaları inceleyen ve bilgi alan Palancıoğlu,"Talas için hayata
geçireceğimiz projeler arasında bulunan El Ürünleri Satış Merkezi, hem ev hanımları hem de
engelli vatandaşlarımızın çıkarları gözetilerek düşünülmüş bir projedir. Açacağımız bu
merkezde bayanlarımız el emeği göz nuru ürünlerini bu merkeze getirecekler.
Etiketleyeceğimiz bu ürünleri kişilerin kendi isimleriyle internet üzerinden satışa sunacağız ve
bu satışı da engelli vatandaşlarımız yapacak. Bu sayede hem engelli kardeşlerimize hem de ev
hanımlarına ev ekonomisine katkıda bulunma imkanı sağlayacağız’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5843.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz Ekonomik Vizyon
Dergisinin Ocak 2014 Sayısına Konuk Oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcısı ve
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Đzmir Ticaret Odası’nın
yayınladığı “Ekonomik Vizyon” adlı derginin Ocak 2014 sayısına konuk oldu.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcısı ve
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Đzmir Ticaret Odası’nın
yayınladığı “Ekonomik Vizyon” adlı derginin Ocak 2014 sayısına konuk oldu.
Ekonomik Vizyon Dergisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları
Konseyi üyesi odaların başkanları ile yaptığı röportajların ilkini Başkan Mahmut Hiçyılmaz
ile gerçekleştirdi.
Kayseri’yi “Anadolu Kaplanı” olarak nitelendiren dergide Başkan Hiçyılmaz’ın, Kayseri’nin
ekonomik yapısı başta olmak üzere ihracatta yaşanan gelişmeler ve Kayseri’nin sosyoekonomik yapısına ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.
Başkan Hiçyılmaz, röportajda, “Kayseri’nin Anadolu’daki diğer illere iyi bir örnek teşkil
ettiğini ve şehrin ihracat konusunda daha iyi noktalara gelmek zorunda olduğunu ifade etti.

Hiçyılmaz’ın dergide yayınlanan röportajında öne çıkan başlık ise “Đzmir, Hollanda
sendromuna tutulmuş” olarak yer aldı.
“Đzmir, Hollanda sendromuna tutulmuş” başlığına ilişkin Başkan Hiçyılmaz’ın, dergide yer
alan ifadeleri ise; “Đzmir büyüktür, ama geçmişten bu yana kendisinden beklenen gelişmeyi
gösterebilmiş midir, sanmıyorum. Đzmir’in gelişme hızı potansiyeline göre azdır. Đzmir
yıllardır “Hollanda Sendromu”na tutulmuş, yani tüm ekonomik veriler ve şartların iyi
olmasına karşın bir atalete düşülmüş haldedir diye düşünüyorum” şeklinde oldu.
Hiçyılmaz, Đzmir Ticaret Odası’nın yayın organı “Ekonomik Vizyon” dergisinde, Kayseri
Ticaret Odası olarak kendilerine yer verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Đzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş başta olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5844.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Cengiz Han’ın Moğolistanı Çıktı
Rafet Sertoğlu’nun beklenen kitabı, “Cengiz Han'ın Moğolistan'ı" çıktı.Duvar Yayınlarından
çıkan ve beş aylık titiz bir çalışmanın ürünü olan eseriyle ilgili açıklamalarda bulunan yazar
şunları söyledi:“Cengiz Han'ın Moğolistan'ı...
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Rafet Sertoğlu’nun beklenen kitabı, “Cengiz Han'ın Moğolistan'ı" çıktı.
Duvar Yayınlarından çıkan ve beş aylık titiz bir çalışmanın ürünü olan eseriyle ilgili
açıklamalarda bulunan yazar şunları söyledi:
“Cengiz Han'ın Moğolistan'ı özel bir çalışma oldu. Dünya tarihi üzerinde çok önemli bir yere
sahip olan Cengiz Han’ı ve onun kurduğu Moğolistan’ı kaleme almazdan önce uzun ve titiz
bir araştırma devresi geçirdim. Cengiz Han ve Moğolistan ile ilgili pek çok kaynağı
inceledim. Nihayetinde olmasını istediğim gibi bir kitap ortaya çıktı. Her yaş ve kesimden
kitapseverin keyifle okuyacağını düşündüğüm eserin, bilhassa gençler için esin kaynağı
olacağına inanıyorum. kuşkum yok. Böyle bir eserin ortaya konulmasında emeği geçen başta
Duvar Yayınları olmak üzere, editör Berkan Balbetek, illüstratör Aykut Ağaçayak ve
Moğolistan Kayseri Fahri Konsolosu Hasan Haskaraman’a içtenlikle teşekkür ederim.”
Önümüzdeki günlerde okuyucusuyla buluşacak olan kitabın büyük ilgi göreceği tahmin
ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5845.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Dikkatsiz Sürücüler Mobese’ye Yakalandı
Kayseri’de dikkatsiz sürücülerin karıştığı kazalar, MOBESE kameraları tarafından saniye
saniye görüntülendi.Kayseri’de şehrin en işlek yerlerine yerleştirilen MOBESE kameraları,
dikkatsiz sürücülerin hataları sonrasında meydana gelen...
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Kayseri’de dikkatsiz sürücülerin karıştığı kazalar, MOBESE kameraları tarafından saniye
saniye görüntülendi.
Kayseri’de şehrin en işlek yerlerine yerleştirilen MOBESE kameraları, dikkatsiz sürücülerin
hataları sonrasında meydana gelen trafik kazalarını anı anına kaydetti.
Erciyes Üniversitesi Kavşağı, Đstasyon Caddesi, Karayolları Kavşağı ve Terminal Kavşağı'nda
meydana gelen kazalarda, sürücülerin trafik ışıklarına uymaması ve geçiş üstünlüğüne riayet
edilmemesi nedeniyle meydana gelen kazalar dikkat çekti.
MOBESE kameraları tarafından kaydedilen kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi
hasar meydana geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5846.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Sp'li Adaylar Seçim Çalışmasında Ak Parti Đl
Başkanı Đle Karşılaştı
Saadet Partisi Belediye Başkan adayları seçim programı kapsamında gerçekleştirdiği esnaf
ziyaretinde Ak Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ile karşılaştı.Saadet Partisi Belediye
Başkan adayları Seçim Programı kapsamında gerçekleştirdiği...
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Saadet Partisi Belediye Başkan adayları seçim programı kapsamında gerçekleştirdiği esnaf
ziyaretinde Ak Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ile karşılaştı.
Saadet Partisi Belediye Başkan adayları Seçim Programı kapsamında gerçekleştirdiği esnaf
ziyaretinde karşılaştıkları Ak Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ile birbirlerine başarılar

dilediler. Daha sonra esnaf ziyaretlerine devam eden Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik ile Saadet Partisi Kocasinan Đlçe Başkan Adayı Erhan
Arıcı esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve seçildikleri taktirde sorunlarını
çözeceklerine söz verdi.Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik
esnaflarla yaptığı görüşmesinde, “Saadet Partisi ayakta yalnız bizim partimizi gölgeliyorlar ve
göstermiyorlar. Bu sanayideki sorunları çözecek tek parti Saadet Partisidir. Siz bizi Refah Yol zamanından biliyorsunuz. Bugün ise algı yanılgısı yöntemini uyguluyor. Uzmanlar
soruyor oyunuzu kime vereceksiniz. Burada 3 parti oluyor bizi ankette bile göstermiyorlar.
Başka çalışan yok mu ki var. Saadet Partisi dimdik ayaktadır” dedi.Özçelik “Genel
başkanımız öyle bir insan ki Anayasa Profesörü, Đktisat Profesörü, Maliye doçenti, hafız daha
da saymaya gerek yok zaten. Böyle mükemmel bir insan ama bizim haberlerimiz kısıtlanıyor.
Daha sonra misal bir kanalda çıktık bize fırsat veriliyor. Ulusal kanal ya da Bugün TV de
çıktınca bize diyorlar 'bak Saadet Partisi hangi kanallarda çıkıyor?' diyorlar. Ben kendi
düşüncemi anlatmak için her yere çıkarım. Onlarda bu ülkenin kanunlarıyla kurulmuş
televizyonlar değil mi? Gayri resmi kötü bir televizyon olsa biz zaten çıkmayız. Bu ülkenin
kanunlarıyla kurulmuş bir kanalsa çıkarız derdimizi anlatırız. Sonuçta Peygamber efendimizin
elçileri Bizans’a geldi anlattı. Biz davamızı her yerde anlatırız. Nereye çıktığımıza değil ne
söylediğimize bakın" diye konuştu.Özçelik “ Belediyede de oylarınızı bekliyoruz. Halkta
şöyle bir şey var. Elhamdülillah onları aştık ama baraj problemi var deniliyor. Zaten
belediyede de baraj problemi yok genelde de baraj aşağı düşerse yeniden meclise girip
eskiden yaptığımız başarıların aynısını yapacağız. 30 Martta da oylarınızı bekliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5847.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

14 Şubat'ta 14 Nikah
Kayseri Kocasinan Nikah Salonu'nda 14 Şubat'ta 14 nikahın kıyılacağı bildirildi.14 Şubat
Sevgililer Günü'nde nikah günlerinin özel olmasını isteyen çiftler, nikah salonlarına akın etti.
Kocasinan Nikah Salonu'nda 14 Şubat'ta 14 nikahın...
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Kayseri Kocasinan Nikah Salonu'nda 14 Şubat'ta 14 nikahın kıyılacağı bildirildi.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah günlerinin özel olmasını isteyen çiftler, nikah salonlarına
akın etti. Kocasinan Nikah Salonu'nda 14 Şubat'ta 14 nikahın kıyılacağı bildirildi.
Evlilik tarihlerinin unutulmaması için 14 Şubat'ta nikah kıydırdıklarını söyleyen AsiyeMehmet Karasu çifti, "3 yıldır beraberiz. Evleneceğimiz tarihi özel bir gün olarak
düşünüyorduk. Şu an gerçekten anlatılmaz bir durum. Nikah tarihimizin özel olması için bu
tarihi seçtik" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5848.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Büyükşehir'den Đhale
Büyükşehir Belediyesi çekici ve taşıma salı kiralama ihalesi yaptı. Đhaleye 3 firma
katıldı.Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere çekici ve taşıma
salı kiralanması işi için ihaleye çıktı. Yaklaşık...
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Büyükşehir Belediyesi çekici ve taşıma salı kiralama ihalesi yaptı. Đhaleye 3 firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere çekici ve taşıma salı
kiralanması işi için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 261 bin 600 TL olan ihalede 3 firma teklif
verdi.
Đhaleye katılan Ulusoy Đnşaat'ın teklifi 193 bin 200 TL, Aktaş Đş Makinaları'nın teklifi 196 bin
500 TL, Solmazlar Nakliyat'ın teklifi ise 315 bin TL oldu. Đhale, komisyonun incelemesinin
ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5849.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Kaymek'ten Đstihdama Katkı
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) ile KOSGEB
tarafından yürütülen girişimcilik eğitimi yeni girişimcilerin yetişmesine ve dolayısıyla
istihdama katkı sağlıyor. KAYMEK'te girişimcilik eğitimine katılan Sinan...
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Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) ile KOSGEB
tarafından yürütülen girişimcilik eğitimi yeni girişimcilerin yetişmesine ve dolayısıyla
istihdama katkı sağlıyor. KAYMEK'te girişimcilik eğitimine katılan Sinan Đlhan, restoran açtı
ve altı kişiye daha istihdam sağladı.
KAYMEK'te girişimcilik eğitimi alan Sinan Đlhan'ı Beylerbeyi Restoran adlı işyerinde ziyaret
eden Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri (BEF) Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi olarak istihdamı artırmak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini
söyledi. KAYMEK'in girişimcilik kursu ve meslek edindirme kurslarından mezun olan
kursiyerlerin girişimci bir ruhla piyasaya atıldıklarını ve başarılı çalışmalar yaptıklarını dile
getiren Tuzcuoğlu, "KAYMEK ile birlikte yürüyen girişimcilik kurslarından eğitim alan ve
bir iş kuran kursiyerimizin iş yerinde olma mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisi iş sahibi olduğu
gibi başka insanları da çalıştırarak istihdama destek oluyor. KAYMEK kurslarından mezun

olan girişimcileri gördükçe yaptığımız çalışmaların ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu
daha iyi anlıyoruz" dedi.
Girişimcilik eğitimi bitirdikten sonra restoran açan Sinan Đlhan da KOSGEB ile KAYMEK'in
girişimcilik kursuna katılarak yeni bilgiler öğrendiklerini ve sonuçta açtığı işyerinde altı
kişiye istihdam sağladığını söyledi.
KAYMEK Girişimcilik Kursu Eğitmeni Büşra Hisar eğitimlerinin üç ay sürdüğünü ve yeni
girişimciler mezun ettiklerini dile getirirken, Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu da
KAYMEK'in eğitim işini çok güzel yürüttüğünü ve üç ay süren girişimcilik eğitiminin
ardından KOSGEB'in 70 saatlik uygulamalı girişimcilik eğitimine geçiş sağlanarak bu eğitimi
de bitiren kursiyerlerin destek almaya hak kazandığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5850.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Ayakkabı Hırsızı Kameraya Yakalandı
Kayseri’de bir caminin avlusundan ayakkabı çalan şahıs, güvenlik kamerasına
yakalandı.Kayseri’de bir camide meydana gelen ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kamerası
tarafından saniye saniye kaydedildi. Camiye elindeki sigarayla giren hırsız,...
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Kayseri’de bir caminin avlusundan ayakkabı çalan şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.
Kayseri’de bir camide meydana gelen ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından saniye
saniye kaydedildi. Camiye elindeki sigarayla giren hırsız, cemaatin namaz kılmasını fırsat
bilerek raflarda bulunan ayakkabıları acele etmeden inceledi. Gözüne kestirdiği ayakkabıyı
giyen hırsız, kendi ayakkabısını caminin girişinde bırakıp çıkarak uzaklaştı. Namazını bitiren
ayakkabının sahibi ise etrafa bakınmasına rağmen ayakkabısını bulamadı.
Cami cemaati, son günlerde hırsızlık olaylarının artmasından şikayet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5851.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Bel Fıtığı Ameliyatında Đlk Đki Ay Önemli
Özel Dünyam Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Güzel,
bel fıtığı ameliyatından sonraki ilk iki ayda alınacak önlemlerin rahatsızlığın tekrarlamaması
açısından önemli olduğunu söyledi.Op. Dr. Necmettin...
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Özel Dünyam Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Güzel,
bel fıtığı ameliyatından sonraki ilk iki ayda alınacak önlemlerin rahatsızlığın tekrarlamaması
açısından önemli olduğunu söyledi.
Op. Dr. Necmettin Güzel, beyin cerrahisinde en önemli, en sık rastlanan hastalıklardan birinin
bel fıtığı olduğunu belirterek, ”Günümüzde de çok popüler bir rahatsızlık. Bel fıtığının teşhis
ve tedavisi yıllardır gelişen bir konu. Daha önemlisi bel fıtığının tedavisinde cerrahinin önemi
ve cerrahi metotları çok gelişti. Bel fıtığının tedavisi için beyin cerrahisine gitmek şart değil,
bel ağrısı olan hastalarımız, fizik tedavi uzmanına, bir kısmı da ortopedi uzmanına gidebiliyor
fakat sonuçta bel fıtığı, cerrahi aşamaları kararına gelindiği zaman bel fıtığı olan hastada
cerrahi gerekip gerekmediği kararını veren branş, beyin cerrahisi uzmanıdır. Beyin
cerrahisinde bir hastada muayene bulgular ile radyolojik bulguları örtüşüyor ise ve ilaç ve
fizik tedavisi, istirahat gibi tedavilere cevap vermiyorsa ve özellikle MR bulguları muayene
bulgularıyla örtüşen hastalarda cerrahi kararı alabiliyoruz” şeklinde konuştu.
“AMELĐYATTAN SONRA ĐLK ĐKĐ AY ÇOK ÖNEMLĐ”
Cerrahi karar alırken hastalarını uyardıklarını, bel fıtığı cerrahisini, "Bir daha bir şey olmaz"
ameliyatı zannetmemeleri gerektiğini kaydeden Güzel, şunları söyledi:
''Bel fıtığı ameliyatı, hastanın bel fıtığı gelişmeden önceki haline getirmeye amaçlayan bir
ameliyat. Ne yaptı da bel fıtığına neden olduysa tekrarı halinde yine olacaktır. Aynı yerden
olabilir, başka yerden olabilir. O yüzden hastayı ameliyat öncesi bu yönde bilgilendirmek
gerek. Son yıllarda birçok teknolojik ameliyat metotları gelişti. Tüm dünyanın yaygın olarak
kullandığı metot mikrodistektomi ameliyatı. Her bel fıtığı için değil fakat bazen beraberinde
uyguladığımız her bel fıtığının lokalizasyonuna ve büyüklüğüne göre değişmek kaydıyla
uygun vakalarda foraminal endoskopik diskektomi yapılabiliyor. Bazen interlami diskektomi
yapılabaliyor ama en yaygın olanı rutin kullanılan mikrodiskektomi ameliyatı. Hastaları
ameliyattan birkaç saat sonra yürütebiliyoruz ve bir gece de hastanede tutuyoruz. Hastanın
ameliyattan sonra ilk iki ay çok dikkatli olmak gerek. Ağır ve yoğun işlerde çalışan kişilerin
özellikle ilk iki ay çalışmasını istemiyoruz. Bu ameliyat sonrası iki ayın önemi ameliyat ne
kadar güzel geçerse geçsin tekrarlama ihtimalini azaltmak amaçlı bu süreç çok önemli.
Ameliyatınızı istediğiniz kadar güzel yapın, hasta ameliyat seçimi ve doktor seçimi
konusunda her konuda istediği kadar şanslı olsun ameliyat sonrası ilk iki ay istenilen ve
uygun şekilde geçmezse rahatsızlık çok kısa sürede tekrar edecektir.''
"BEL FITIĞINI HĐÇBĐR ZAMAN AMELĐYATLIK HALE GETĐRMEYĐN"
Rahatsızlığın tekrar etmemesi adına alınan tedbirlerin göz ardı edildiğini ve bazı hastaların bir
an önce normal hayatına dönme arzusunda olduğunu vurgulayan Op. Dr. Necmettin Güzel,
''Erken dönemde normal hayatına dönebileceği zaman hasta üç beş ay veya bir sene sonra aynı
ağrıları başlamış şeklide doktoruna başvuruyor. Rahatsızlığın tekrarladığı görülüyor ve yine
ameliyat gerekiyor. Bu hasta için tekrar ameliyat yapılması ciddi bir problem. Aynı yerden
ikinci bir ameliyat çok yüz güldürücü değil. O yüzden ilk ameliyat ve sonrasında ilk iki ay

çok daha önemli. Oturma ve yürüme süreleri belli. Ağır iş yapmamaları gerekiyor. Özellikle
ev hanımlarının ev işlerini ilk iki ay yapmamasını istiyoruz" diye konuştu.
Bel fıtığı ameliyatlarının eskisi kadar zor olmadığını söyleyen Op. Dr. Güzel, "Fakat
ameliyatın teknolojisinin gelişmiş olması ameliyatın, hastanın ve doktorun gözünde
ameliyatın basit bir olay olduğunu ortaya koymaz. Bütün bunların yanında en güzeli bel
fıtığını hiçbir zaman ameliyatlık düzeye getirmemek. Bunun için hastanın kendine düşen
görevler olduğu gibi doktorların da uyarması gereken konular var” ifadelerini kullandı.
"ARA ARA GELĐŞEN OMURGA SPAZMLARINI CĐDDĐYE ALIN"
Op. Dr. Güzel, ''Omurga ve bağ dokusu yapısı bel fıtığı gelişimine müsait olan kişiler,
beraberinde de bel fıtığına neden olan işlerde çalışıyorlarsa bel fıtığı oluşuyor. Özellikle öne
eğilip ağır kaldırması gereken işler yapıyorlarsa, uzun süre ayakta veya oturarak çalışmak
zorunda kalıyorlarsa, omurga yapısı da bunu kolaylaştıran özelliklere sahipse bel fıtığı
kaçınılmaz hale geliyor. Dolayısıyla ara ara gelişen omurga spazmlarını ciddiye almalarını
öneriyorum. Omurga spazmı aynı bel ve boyun tutulması gibi olabiliyor. Bu, bağ dokusu ve
kas yapısının bel fıtığı gelişmesine müsait olduğuna dair bir işaret olabilir. Biz bu tür
hastalara, 'Bakın bu sefer ciddi bir hastalığınız yok, bir omurga spazmı yaşadınız. Bunu
ilaçlarla, istirahat veya gerekirse fizik tedavi ile çözeriz fakat devamında spazmları bir kere
yaşamış kişilerin tekrar tekrar yaşaması yüksek olasılıktır' diyoruz. Senede birkaç defa
omurga spazmı yaşayan hastalarımız oluyor. Her seferinde de daha önce azken veya yokken
giderek artan bel fıtığı geliştiğini görüyoruz. Bunun için omurga spazmlarını ciddiye almak
lazım. 'Belim tutulmuş, gittim iki iğne aldım rahatladım bir daha belime bir şey olmaz'
düşüncesi ile aynı hastalarda bir süre sonra ciddi bel fıtıklarına rastlayabiliyoruz. O yüzden bu
tip hastalarımızın, omurga hassasiyeti olan hastalarımızın çalışma şartları ve günlük aktivite
alışkanlıklarını kesinlikle omurgasına göre ayarlamasını öneriyor, hatta erken yaş grubunda
yakaladığımız hastaları omurga kaslarını güçlendirici egzersizler ve dikkat etmesi gereken
konularda uyarıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5852.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

ÖSYM'den yabancı dil sürprizi
ÖSYM, yabancı dil sınavları eşdeğerliklerinde yeni düzenlemeler yaptı. Yapılan düzenlemeler
sonucunda ĐELTS ve FCE sınavlarının da YDS denkliği kaldırıldığı görüldü.
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ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

DUYURU
(14 Şubat 2014)
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 inci
maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya
seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın
yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman
raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; Merkezimiz
tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora
temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. 14 Şubat 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri’ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.
Ayrıca, Başkanlığımızın 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince;
• Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini
takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılan sınavlar için, güncelleme
tarihinden önce yürürlükte olan eşdeğerlik tablosu geçerlidir. Bu süre eşdeğerliliği
kaldırılmış sınavlar için de kabul edilecektir. Diğer durumlarda eşdeğerlik tablosu
güncelleme tarihi itibari ile uygulanacaktır.
• Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç
belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve 6114 sayılı Yasanın yürürlüğe
girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibari ile geçerli
eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
• Kurumumuzca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13/01/2012 tarihine kadar
alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim
Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
• Diğer
durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre
değerlendirilecektir.
Bu doğrultuda eşdeğerlik tespiti gerektiren sınavlar için uygulama, yukarıda belirtildiği
şekilde olacak ve Başkanlığımızca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek bir belge verilmeyecek,
ilgili kurumlar eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul ve işlemlerini yapacaklardır.
Kamuoyuna duyurulur.
Yapılan
yeni
düzenlemeleri
aşağıdaki
linkten
kontrol
edebilirsiniz;
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/GENEL/YabanciDilSinavlariEsdegerlikleri14
0214.pdf
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5853.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Gazeteci Cem Atakan'ın Acı Günü
Đhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babaannesi Rukiye Atakan hayatını
kaybetti.Đhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babaannesi, Melikgazi
Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın anneannesi Rukiye Atakan...
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Đhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babaannesi Rukiye Atakan hayatını
kaybetti.
Đhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babaannesi, Melikgazi Belediyesi
Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın anneannesi Rukiye Atakan hayatını kaybetti.
Merhume Rukiye Atakan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının
ardından Cami Kebir'den kaldırılacak.
Bu arada, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti de bir mesaj yayımlayarak, merhumeye Allah’tan
rahmet, kederli ailesine ise baş sağlığı diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5854.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Đtfaiye’den Yaşlı Adam Kurtarma Operasyonu
Kayseri’de yalnız yaşadığı evinde fenalaşan yaşlı adamı itfaiye ekipleri camı kırarak
kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi'nde yalnız kaldığı evinde rahatsızlanan
V.A.’nın (60) düşmesi sonucu alt komşusu şüphelendi....
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Kayseri’de yalnız yaşadığı evinde fenalaşan yaşlı adamı itfaiye ekipleri camı kırarak kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi'nde yalnız kaldığı evinde rahatsızlanan V.A.’nın
(60) düşmesi sonucu alt komşusu şüphelendi. V.A.’nın kapısını çalmasına rağmen açan
olmayınca yabancı uyruklu komşu, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay
yerine gelen ekipler, kapıyı zorlamasına rağmen açan olmayınca, itfaiye ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencereyi kırarak içeri girdi.
Đçeri giren itfaiye ekipleri, kanser hastası olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan V.A. ile
karşılaştı. V.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Eğitim ve Araştırma
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5855.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Aşk Ve Sevgi Şiirleri, Enstrümanlar Eşliğinde
Seslendirildi
Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından 'Aşk Varmış Aşk Yokmuş' adlı şiirsel dinleti
gerçekleştirildi.Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen
etkinlikte Türk edebiyatının seçme şiir ve nesirleri...
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Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından 'Aşk Varmış Aşk Yokmuş' adlı şiirsel dinleti
gerçekleştirildi.
Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Türk
edebiyatının seçme şiir ve nesirleri müzik eşliğinde seslendirildi.
Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte ayrıca halk müziğinin sevilen türkülerine de yer
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5856.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Topallayınca Yakalanan Hırsız Tutuklandı
Kayseri'de çaldığı otomobille marketlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen ve güvenlik kamerası
görüntülerinde topallayınca yakayı ele veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemeye tutuklanarak
cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre,...
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Kayseri'de çaldığı otomobille marketlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen ve güvenlik kamerası
görüntülerinde topallayınca yakayı ele veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemeye tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, çeşitli marketlerde meydana gelen hırsızlık ve oto hırsızlığı ile ilgili
olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda, marketlerden hırsızlık olaylarında kullanılan otomobillerin çalıntı olduğu ve
çalınan bir otomobilin kaza yaptıktan sonra terk edildiği belirlendi. Hırsızlığın meydana

geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlının topalladığını fark
etti. Yapılan çalışmalarda, gerçekleşen hırsızlıkların faili olarak Đ.K. yakalanarak gözaltına
alındı. Yapılan sorgusunda, Đ.K.'nin 12 yıl cezaevinde kaldığı, son çıkan Denetimli Serbestlik
Yasası ile cezaevinden çıktığı öğrenildi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk
edilen Đ.K.'nin, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5857.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Ses’te Genel Kurul Heyecanı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Kayseri Şubesi'nde 8. Olağan Genel
Kurul yapılıyor.Đl Kültür Turizm Müdürlüğünde düzenlenen genel kurulda, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şubesi'nin...
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Kayseri Şubesi'nde 8. Olağan Genel
Kurul yapılıyor.
Đl Kültür Turizm Müdürlüğünde düzenlenen genel kurulda, Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şubesi'nin mevcut Başkanı Ali Yıldırım ile SES üyesi
Orhan Karakaya aday oldu. SES Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yıldırım adaylığı ile ilgili olarak,
“Biliyorsunuz biz 3 yıldır SES Başkanlığını yürütüyoruz ve bugüne kadar getirdik. Bundan
sonrada eğer biz seçilirsek sendikamızı daha ileri taşımayı vadediyoruz. Biz seçilemezsek
bizden sonra gelecek arkadaşlara da başarılar dileriz ve onlarla her zaman çalışacağımıza söz
veriyoruz. Çünkü bu sendika bizim sendikamız. Buraya sahip çıkmakta bizlere düşüyor” diye
konuştu.
SES Kayseri Şube Başkan adayı Orhan Karakaya ise, “Böyle bir yola girdik. Ülkemizde şu
anda içinde bulunduğumuz sürecin bizim sendikaların önemini daha da arttırdığına
inanıyoruz. SES’i eski gücüne kavuşturarak etkimizi arttırmak istiyoruz. Bu nedenle aday
olduk. Bu açıdan Genel Kurulunda başarılı geçeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
SES Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu, kullanılacak oyların ardından, saat 17.00’de
oyların sayımı ile yeni başkanı seçilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5858.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Zincirleme Trafik Kazası Mobese’de
Kayseri’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye
saniye görüntülendi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü, kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen
trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini...
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Kayseri’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye
saniye görüntülendi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarının
MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini basınla paylaştı. MOBESE kameralarının
kaydettiği görüntülerde, dikkatsiz sürücülerin yaptığı kazalar saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde Kaymakamlık, Jandarma, Karayolları Caddesi ve terminal önünde meydana
gelen maddi hasarlı trafik kazaları kameralara yansıdı.
Karayolları Caddesi’nde dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği görülen ve 4 aracın karıştığı
zincirleme trafik kazası da MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5859.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Altında Taksit Yasağı 14 Şubat'ı Da Vurdu
Kayseri'de kuyumculuk yapan Zikrullah Taflı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, altında kredi
kartına taksitin kaldırılması nedeniyle beklenen satışı yapamadıklarını söyledi.Kazancılar
Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Zikrullah Taflı, 14 Şubat...
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Kayseri'de kuyumculuk yapan Zikrullah Taflı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, altında kredi
kartına taksitin kaldırılması nedeniyle beklenen satışı yapamadıklarını söyledi.
Kazancılar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Zikrullah Taflı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde
beklenen satışı yapamadıklarını belirtti. Taflı ayrıca, "Bu sene altına talepler beklediğimizin
çok altında. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi kuyumcularda kredi kartına taksit olayı
kalktı. Fiyatlarda çok dalgalanma oluyor. Ondan dolayı da beklediğimiz işin onda biri

oranında satış oldu. Bu sene satışlar beklentimizin altında çıktı. Şu anda dükkanda
gördüğünüz gibi kimse yok. Bugün özellikle çok hevesliydik, müşteri bekliyorduk. Çarşıda da
zaten çok insan yok, alışverişe gelen yok. Alışverişe gelen kart olayını soruyor. Taksit
olayının kalktığını söyleyince, ‘O zaman alamam, dursun bakalım’ deyip gidiyor" diye
konuştu.
Altının tercih edilmemesine dövizlerdeki dalgalanmanın da etkisi olduğunu söyleyen Taflı,
"Döviz çok dalgalanıyor. Đnsanlar elindeki dövizini tutmaya çalışıyor. Gelip de
harcamıyorlar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5860.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Haşim Özçelik: Yeni Bir Dünya Kuracağız
Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Saadet Partisi Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, "Şeffaf, adil, eşit, düzenli
çalışmalarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşanabilir bir Kayseri...
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Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Saadet Partisi Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, "Şeffaf, adil, eşit, düzenli
çalışmalarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşanabilir bir Kayseri için çalışacağız. Yeni bir
Kayseri, yeni bir dünya kuracağız ve bu hedefle çıktığımız yolda, adaletle çalışıp hizmet
edeceğiz" dedi.
30 Mart 2014 yerel seçimler için çalışmalarına ara vermeden devam eden Saadet Partisi (SP)
başkan adayları, Đncesu ve Yahyalı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Đlk olarak Đncesu Belediye
Başkan Adayı Đbrahim Karaalp ve partililerle bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Haşim Özçelik, Đncesu'da esnaf ve vatandaşların dertlerini dinledi. Temasları
boyunca vatandaşların sorunlarıyla tek tek ilgilenen Özçelik, sorunların çözülmesi için
ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarının teminatını verdi. Pazar yerini de ziyaret eden
Özçelik, temasları boyunca vatandaşlardan büyük ilgi ve destek gördü. Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Đncesu ziyaretinin ardından Yahyalı'ya geçti.
YAHYALI'DA COŞKULU KARŞILAMA
Đncesu ziyaretinden sonra Yahyalı'ya geçen Özçelik, burada büyük bir kalabalık ve coşkuyla
karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özçelik, Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut
Arıkan ve SP Yahyalı Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Erdoğdu ile birlikte partinin
Yahyalı teşkilatının yeni bürosunun açılışını yaptı. Açılışta vatandaşlara seslenen Özçelik,
belediyecilik denilince ilk akla gelenin milli görüş olduğunu vurguladı.
"YAHYALI'YI YENĐDEN FETHEDECEĞĐZ"
Yahyalı'yı yeniden kazanıp kalkındıracaklarını kaydeden Özçelik, hizmetlerine kaldıkları
yerden devam edeceklerinin altını çizdi. Özçelik, "Hatırlarsanız 1989 yılında güzel
Türkiye’mizde 5 tane ilimizin belediye başkanlığını emaneten almıştık. Dikkat edin emaneten

diyorum. Çünkü makamlar bizler için emanet yerleridir. Bu 5 tane ilimizi sırayla sayacak
olursam. Birincisi Van Fetullah Erbaş, ikincisi Kahramanmaraş’ta Ali Sezal, üçüncüsü
Sivas’ta Temel Karamanlıoğlubey, dördüncüsü Şanlıurfa’da Đbrahim Halil Çelik ve beşincisi
de Konya’da Halil Ürün ağabeyimiz. Dikkat ederseniz değişik coğrafyalardan ve değişik
yerlerden saydım. Bu beş belediye başkanımızın isimlerini isimlerinin baş harflerini yan yana
getirirseniz işte burada Fatih olur. Fatih gönülleri açan, fetheden demektir. Cenabı Allah’ın
izniyle biz yeniden Yahyalı’da fetih gerçekleştireceğiz. Efsanevi hizmetlerimize kaldığımız
yerden yeniden başlayacağız inşallah" diye konuştu.
"BĐZDEN ÖNCE BELEDĐYECĐLĐK DENĐNCE AKLA '3Ç' GELĐRDĐ"
Kendilerinden önceki dönemde belediyecilik yapan partileri eleştiren Özçelik, "Bizden önce
belediyecilik denince ‘3Ç’ akla gelirdi. Birincisi çöp, ikincisi çukur, üçüncüsü de çamurdu.
Ama elhamdülillah, bizim bu beş belediyedeki Fatihlerimizle, efsanevi çalışmalarımızla
gönüllerde yer ettik ve arkasından şeffaf, adil, eşit ve düzenli çalışmalarımız, 1994’teki
seçimlerde, nüfusumuzun yüzde 65’inin yaşadığı yerlerdeki insanlarımızın bize yeniden
belediyeleri emanetini sağladı. Etkin bir şekilde hizmet etmek için yola çıktık. Bizler adaletle
çalışmak için yola çıktık. Desteklerinizi ve dualarınızı istiyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz
olacak inşallah. Yahyalımızı yeniden yaşanılır bir yer yapacağız. Biz burada başbakanlık için
çalışma yapmıyoruz. Biz hizmet için belediye başkanlığı için burada çalışma yapıyoruz.
Buradaki insanlarımızın gönlünde başka siyasi partiler olabilir. Bunlar birer güzelliktir,
mozaiktir. Birlik ve beraberlik içinde yaşanabilir bir Yahyalı için, Kayseri için çalışacağız"
ifadelerini kullandı.
"YENĐ BĐR DÜNYA KURACAĞIZ"
Kendi dönemlerinde işçinin, çiftçinin ve esnafın yüzünün güldüğünü dile getiren Özçelik,
yeni dönemde yeni bir dünya için çalışacaklarını sözlerine ekledi. Özçelik, "Yeni bir dünya
kuracağız. Bakın yeni bir dünya diyoruz. Bu çok büyük bir hedef. Birçok kardeşimiz bunu
belki de ilk defa duyuyor. Bugün Đslam coğrafyası kan, gözyaşı, savaş, kıtlık, cinayet ve
düşmanların çizmeleri, dipçikleri altında inim inim inliyor. Bu yüzden bizim hedefimiz yeni
bir dünya. Yeni bir dünyanın kurulması için yaşanabilir Yahyalı ve Kayseri’nin kurulumu için
var mısınız? Bizde size için hizmet için geleceğiz ve hizmet edeceğiz. Şimdiden zaferimiz
kutlu olsun" şeklinde konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Yahyalı Belediye Başkan Adayı
Mehmet Fatih Erdoğdu, SP Kayseri Đl Başkanı Mahmut Arıkan ve diğer partililer daha sonra
Yahyalı'daki esnafı ziyaret ederek destek istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5861.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Ak Parti Melikgazi Đlçe Teşkilatı 6. Seçim
Bürosunu Esenyurt Mahallesi’nde Açtı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đlçe Başkanı Timur Barlas, Kadın Kolları
Başkanı Selma Kocaoğlu yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılışa,
partililer yoğun ilgi gösterdi. Şölen havasında...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đlçe Başkanı Timur Barlas, Kadın Kolları
Başkanı Selma Kocaoğlu yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılışa,
partililer yoğun ilgi gösterdi. Şölen havasında gerçekleşen açılışta konuşan Başkan
Büyükkılıç, Đdeolojik değil, insan odaklı hizmet ettiklerini söyledi.
Esenyurt Mahallesi’nin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Master Projesi’nin geçiş güzergahında
bulunmasının bir avantaj olduğunu belirterek, bu durumun iyi değerlendirilmesi gerektiğini
ifade eden Başkan Büyükkılıç,“Gençlerimizin bu projeden gerçek manada yararlanabilmeleri
ve donanımlı bireyler olarak yetişebilmeleri için bölgedeki kurs merkezlerimizde projeler
geliştiriyoruz. Buradaki kurs merkezimizde hizmeti çocuklarımızın ayağına getiriyoruz.
Bölgeye yaptığımız sosyal tesisimiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Çok şükür
mahallemizin alt yapı sorunu tamamen halloldu. En sorunsuz mahallelerimizden birisi olan
Esenyurt Erciyes projesi ile birlikte daha da gelişecek ve bu gelişmelere paralel olarak bizde
bu mahallemize daha çok hizmet ve yatarım yapacağız.” dedi.
Başkan Büyükkılıç, yetim hakkını ve kamu hakkını gözeten, israfsız ve vicdanı göz ardı
etmeyen bir anlayış sergilediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, bunun bereketinin halka
hizmet olarak yansıdığını ifade ederek sözlerini noktaladı.
Başkan Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış
kurdelesini Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Đlçe Başkanı Timur Barlas ve
Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Selma Kocaoğlu birlikte kesti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5862.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri
Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, son zamanlarda şehit ailelerini ve gazileri tahrik edici davranışlar sergilendiğini
söyledi.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği...
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, son zamanlarda şehit ailelerini ve gazileri tahrik edici davranışlar sergilendiğini
söyledi.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı
Ali Yavuz, “Son zamanlarda seçimin de yaklaşmasıyla birlikte, terör örgütü yandaşları ve
örgütün yandaşlığını yapan malum parti milletvekilleri ve il başkanları zaman zaman şehit
aileleri ve gazileri tahrik edici davranışlar yapıyorlar. Yine terör yandaşları sokaklarda
polisimize ve askerimize molotof kokteyli, havai fişeklerle saldırıyorlar. Esnafımıza zarar
vermektedir. Amaçları bunların Türkiye Cumhuriyetini rahatsız etmek ve dış güçlerin
istekleriyle ülkenin kalkınmasını nasıl engelleriz bunun peşindeler ve şuan da başarılı
oluyorlar. Burada dış güçlerin en büyük destekçisi bizim içerimizdeki devletimize hainlik
yapan kişilerdir. Bu kişileri de siz biliyorsunuz bunlar Đstanbul’da ve çeşitli illerde gösteriler
yapıp ülkenin gündemini değiştirmekteler. Terör örgütü liderinin posterini billboardlarda
gösterme cesaretinde bulunuyorlar. Bu tür eylemler ceza kanununda suçtur. Fakat yetkililer bu
tür kişilere bir ceza uygulamıyorlar. Savcılarımız acaba uyuyor mu? Bu tür şeyleri
görmüyorlar mı? Bunu da sormak istiyoruz. Yine terör örgütü yandaşlarının sözcülüğünü
yapan milletvekilleri Talabani ile görüşmeye gittiler. Güya 40 bin kişinin katilinin mektubunu
götürmüşler. Burada tabi görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Ülkede nasıl huzursuzluk
çıkarabiliriz. Doğu da ki vatandaşlarımızı nasıl huzursuz edebiliriz bunun peşindeler. Bu
arada bunu yaparken de konuşma ve eylemleriyle ile bizleri kışkırtmaktadır” dedi.
‘Đki tarafı kazanacak bir çözüm sürecine gidilmeli’ diyen Yavuz, “Biz sorumlulara ve
yetkililere şunu söylemek istiyoruz. Bir tarafı kazanırken bir tarafın kaybetmeyin. Đki tarafı da
kazanacak bir çözüm sürecine gidilsin. Bir tarafı muhatap almayıp bir tarafı muhatap alırsak,
terör örgütünün yandaşlığını yapan ve her alanda savunuculuğunu yapan ve yine binlerce
asker ve polisimizi şehit yapan ve yine binlerce sivil yurttaşımızı ölmesine neden olan
kişilerdir bunları muhatap alarak bu olayın hiçbir zaman çözüleceğini düşünmüyoruz. Çünkü
bunlar bu tür tavizlerden destek alıyorlar. Destek aldıkları gibi sokak gösterileriyle bizi tahrik
ediyorlar bizde yeter diyoruz. Bizim de hassasiyetimizi göze alıp kimseyi üzmeye hakkı
yoktur. Biz bu vatan için bedel ödedik ve bu vatanı kimseye de yar etmeyiz. Çünkü bu ülke
zor şartlar altında kuruldu. Binlerde şehir verdik. Biz şehit ve gazi yakınları olarak da
herkesin rahat yapması içinde elimizden gelini yapacağız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5863.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Bir Vali Ve Hüzünlü Bir “Umre” Hikayesi
Mustafa Đslamoğlu’nun “Medine’ye Varamadım” Đlahisi Ve Develi Đmam Hatip Lisesi’nin
Umre Üzüntüsü
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Bugün bir ilahinin hikayesini yazmak istiyorum. Belki basit bir hikaye olarak görülebilir.
Ama bugünlerde geçmişi hatırlamak adına önemli olduğunu düşünüyorum. Nerelerden geçip
bugünlere geldiğimizin bir vicdan muhasebesini yapmak adına önemli olduğu için. Bugün
sayıları yüzlerle ifade edilecek kadar artan Đmam Hatip Liselerinin nerelerden hangi
badirelerden geçtiğini bir düşünmek gerekiyor.
Olayın kahramanları, Develi Đmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri. Yıl 1981. 12 Eylül
ihtilalinin tüm ülkenin üzerine bir karabasan gibi çöktüğü yıllar. Olayı dinlediğimde o yıllar
gözümün önüne geldi. Olayı anlatan Đlahiyat fakültesinden de hocam olan Mustafa Ağca
hoca. Hocamın özellikle Kur’an-ı Kerim derslerindeki o güzel seziyle okuduğu aşırları hala
daha hafızalarımızda. Söylediği ilahi meşklerinin tatlı hatırası var hala. Tabii onların
üzerinden uzun yıllar geçti. Bu güzel hatıraları artık Akabe Kitabevi’nin o sıcak sohbet
ortamında yad ediyoruz.
YAŞANMIŞ BĐR ĐLAHĐ HĐKAYESĐ: “MEDĐNE’YE VARAMADIM”
Geçtiğimiz günlerde Akabe Kitabevinde oturup derin sohbetlere dalmışken, Ağca hocam o
eskimeyen sesiyle “Medine’ye Varamadım” ilahisini söylemeye başladı. Bizlerde kendisine
eşlik ettik. Bu güzel ilahiyi her birlikte söyledikten sonra başladı bu ilahinin hikayesini
anlatmaya.
AKABE KĐTABEVĐNĐ VE ESAT ABĐYĐ DE ANMAMAK OLMAZ
Tabii burada mekan olarak Akabe Kitabevi’ni ve Esat Abiyi de anmamak olmaz. Akabe
Kitabevi yarım asra yaklaşan tarihinde daha bunun gibi nice olaylara tanıklık etti. Bir gün
“Kayseri Akabe Tarihi” yazılırsa ki bunun olacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca bunu
gerçekleştiren kişi olmak da en büyük arzularımdan birisi. Ama Allah ne gösterir, ömrümüz
yeter mi bilinmez. Neyse Akabe Kitabevi bambaşka ve bir kitap olacak kadar geniş bir konu
onu inşallah başka yazılarda ele alırız.
Kaldığımız yerden hikayeye devam edelim. Ağca hoca “Medine’ye Varamadım” ilahisini
okuduktan sonra başladı anlatmaya. Yıl 1981. 12 Eylül ihtilalinin bütün hışmıyla ülkeyi
ezdiği yıllar. Mustafa hoca Develi Đmam Hatip Lisesinde öğretmen, öğrencilerle
kararlaştırdık, her şeyi ayarladık ve umreye gitmek için bütün hazırlıkları tamamladık dedi.
Öğrenciler o coşkuyla Develi’de davetler verdiler, yemekler yedirdiler, dualar edildi ve herkes
dört gözle gidiş gününü bekliyor. Ben de diyor, bir gün önce Yahyalı Đmam Hatip Lisesi
Kayseri Valiliğinden izin aldı Ankara’ya gitti. Bir de Ankara’dan izin alınacak ben de onlara
yetişeceğim beraber gidip Bakanlık izinlerini de alacağız.
Ertesi günü Valinin huzuruna çıktım dedi. Efendim işte bir gezi programımız var. Öğrencileri
umreye götüreceğiz dedim. Dememle birlikte Vali denen zat üzerime bir yürüdü, ne işiniz var
oralarda, çocukları o çöllere götürüp ne yapacaksınız. Başka işiniz yok mu sizin diyerek ve

daha şu anda hatırlamadığım bir sürü hakareti de sayarak üzerime bir yürüdü dedi. Odadan
çıkıp zor kaçtım oradan diye biraz da latifeli bir şekilde anlattı.
Velhasıl biz izinleri alamadık. Bizi Kayseri’den geri çevirdiler. Yahyalı Đmam Hatip Lisesini
de Ankara’dan geri çevirdiler ve umre yolculuğu başlamadan bitti dedi. Tabii Develi’ye
üzüntülü ve hayal kırıklığı ile dönüyor. Kendisini dört gözle bekleyen o gözleri parıl parıl
umreye gideceklerini hayal eden öğrencilerinin yanına gidiyor. Yolda bu haberi nasıl
vereceğimi düşünüp durdum diyor. Neyse haberi verdikten sonra gidemeyeceklerini öğrenen
öğrencilerin feryatları, ağıtları ve üzüntüleri tarif edilemezdi diyor.
BĐR HAYAL KIRIKLIĞINDAN DOĞAN ĐLAHĐ: MEDĐNE’YE VARAMADIM
Bu hayal kırıklığı içerisinde bu ilahi Develi’de dillerden dillere söylenen bir ilahi haline geldi
dedi. Bu satırların yazarı çok tanıdığımız ve bildiğimiz bir isim. O yıllarda Develi Đmam Hatip
Lisesi’nin son sınıfında okuyan Mustafa Đslamoğlu hocamız. Yani güftesi Mustafa Đslamoğlu
hocamıza bestesi de Hocamız Mustafa Ağca’ya ait olan bu eser Develi kaynaklı bir ilahi
olarak tarihe geçiyor. Tabii hikayesinin bu şekilde herhangi bir yerde anlatılıp anlatılmadığını
bilmiyorum ama Mustafa Ağca Hocadan bunu duyar duymaz bunun çok güzel bir konu
olduğunu düşünerek bu hikayeyi okuyucularımızla paylaşmak istedim. Hafızalarımızı
tazelememiz ve yaşananları unutmamamız gerektiğine inayorum.
Bir devlet adamımızın çok doğru bir şekilde dediği gibi bu ülkeye Đmam Hatiplilerden hiçbir
zarar gelmemiştir. Ne terörist, ne hırsız, ne yolsuz ve ne de insanlara zarar veren kişiler
çıkmamıştır. Bu kelimeleri de yanlış anlayıp istisna birtakım durumları önümüze getirenler
olursa da onlara biraz vicdan diyorum. Yaşadıkları bütün travmalara rağmen hiçbir yeri kırıp
dökmemiş bir nesilden bahsediyoruz. Eğer içinden çıkan üç beş çapulcu dile getirilecekse
kusura bakmayın ama bu onu dile getiren çapulcuların niyetini gösterir. Hani çapulcu olmaya
da hazır çok meraklı olan bir kitle var ya hazır eliniz değmişken siz de o çapulcu güruhuna
katılırsınız.
Evet yaşanan hüzünlü bir umre hikayesi. Fakat düşünebiliyor musunuz. Şer gibi görünen bir
olaydan ne hayırlar çıkabiliyor. Gerçekleşemeyen bir umre hikayesinden çıkan bir ilahi eser.
“Medine’ye Varamadım” ilahisi çok meşhur oldu. Çeşitli sanatçılar bunu farklı şekillerde
seslendirdi. Ama Mustafa Hoca’nın deyimiyle bu ilahi “Made in Develi” patentini taşıyor.
Bunu Develi’yi övme babından belirtmek fayda var. Yani ayetin ifadesiyle “Sizin şer
gördüklerinizde hayır, hayır gördüklerinizde de şer olabilir”. Böylesi bir hayal kırıklığı,
dillerden dillere, nesilden nesile söylenen bir ilahiye sebep oluyor.
Bir umre ziyaretinin akıbeti bu şekilde de oluyor. Biraz da bu olayın müsebbibi olan o
dönemin anlı şanlı ve kudretli Kayseri valisini tanımaya gelelim. Yıl 1981 ve bu olayı yaratan
Kayseri Valisinin adı: Fevzi Yetkiner. 3 yıl kalmış Kayseri’de. 1992 yılında da dar-ı bekaya
irtihal etmiş bu zat. Ölünün arkasından konuşulmaz elbette böyle bir edeple yetiştirildik biz
ama şu kadarını söylemeden edemiyor insan. Elbet o sabi gözyaşlarının hesabını veriyordur
şimdi.
Fazla üzerinde durmaya değecek birisi değil ama en azından vesile olduğu şeyin sonunda
Resulullah (as)’a sevgiyi ifade eden mükemmel bir eser ortaya çıkmış. Bu durum hafifletici
sebep olur mu bilinmez. Fakat bu ülkenin ne tür dönemlerden geçtiğini gösteren canlı bir
belgedir bu yaşananlar. Yarın da bu konuyla bağlantılı olarak o çocukların yaşadıkları hayal
kırıklıkları ve 80’lı yılların ardından 90’lı yıllardaki travmalar üzerinde durmayı istiyorum.
Bugün ki yazı muhtemelen “Düşünce Günlüğü” sayfamızda yer alacak. Yarın ise köşe yazısı
olarak yer alacaktır muhtemelen o yüzden okuyucularımızın yarın ki yazımızı köşe yazısı
olarak takip etmeleri gerekecek. Vesselam.

MEDĐNE’YE VARAMADIM
Medine’ye varamadım,
Gül kokusu alamadım,
Ben resule doyamadım,
Yaralıyım, yaralıyım.
***
Kabe’nin örtüsü kara,
Açtı yüreğime yara,
Bulunmaz derdime çare,
Yaralıyım, yaralıyım.
***
Rabbim nasib eyle, ne var ?
Hasreti kalbimi dağlar,
Đki gözüm durmaz ağlar,
Yaralıyım, yaralıyım.
***
Resulu görebilseydim,
Derdimi söyleseyidim,
Gam çekmezdim ölseyidim.
Yaralıyım, yaralıyım.

Rabbim nasib etse gitsem,
Beytullah’ı tavaf etsem,
Hacer-ül Esved’i öpsem,
Yaralıyım, yaralıyım.
***
Kabenin o siyah taşı,
Akıttım gözümden yaşı,
Bulunmaz resulün eşi,
Yaralıyım, yaralıyım.
***
Her an resulü özlerim,
Bu yüzden gülmez gözlerim,
Açık gider şu gözlerim,
Yaralıyım, yaralıyım.
***
Bu arzumu Muhammed’e,
Hacılar söyler Ahmed’e,
Çağırsın şu fakiri de,
Yaralıyım, yaralıyım.
Mustafa ĐSLAMOĞLU

Vedat Önal yazdı...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5864.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

Geçmişle Geleceği Sanatla Buluşturan Bir Gül
Yürek…
Ali Özkanlı
aliozkanli@hotmail.com
16 Şubat 2014, 12:49

Recep TUĞ… Kaat’ı Ustası. 1968 Konya doğumlu. Bir ayakkabı fabrikasının ARGE
bölümünde mesleği olan ayakkabı tasarım ve deri el kesimcisi olarak çalışmakta. 3 yıl önce
hobi olarak başladığı Kaat’ı sanatını yaklaşık 1 yıldır profesyonel anlamda icra edip sergiler
yaparak tanıtıyor ve ülkenin kültürüne katkıda bulunmaya gayret ediyor.
Kaat kelimesi Arapça’da kesme anlamına gelir. Bu kelimeden türeyen kat'ı bir desen veya
yazı istifinin kâğıt veya deriden kesilip oyulmasıyla icra edilen bir süsleme sanatıdır. Kesilen
parçanın çıkarılmış haline erkek, içi boş kalan kâğıt veya deri kısmına dişi denir. Farklı alt
zeminler kullanılarak bir kat'ı çalışması 2 çalışma olabilir. Erkek farklı bir zemin üstünde
kabartma görünümlü bir çalışma olacaktır.

15. yüzyılda kat’ı sanatı Osmanlıya gelmiş olup 16. yüzyılın başlarında itibaren Osmanlı’da
yaygınlaşıp zirveye çıkmıştır. Ecdadtan kültür mirasımız olarak günümüze kadar gelen kat'ı
sanatını suni deriden hat kesme olarak icra etmekte. Bu güne kadar 30 çalışması var ve
çalışmalarına devam ediyor. Amacı kültür mirası el sanatını suni deriden hat kesme olarak
farklı boyutlara taşıyarak sanatseverlerin beğenisine sunma ve ileri kuşaklara ulaştırmanın
çabası içerisinde.
Günümüzde kâğıt kesme yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Fakat suni deriden hat kesen yok
denecek kadar azdır. Yapılan araştırmalara göre suni deriden hat kesme çalışması yapan
birkaç kişiden birisi olduğunu görüyoruz. Yaptığı çalışmalar hiç bir şekilde teknoloji
kullanılmadan elde kesilmekte ve özel bir yapıştırma tekniği uygulanmaktadır.
Recep TUĞ kardeşimize çalışmalarında başarılar diliyoruz. Tarihimizdeki hat sanatını deri
kesimi ile birleştirerek bizlere sunan bu değerli sanatçıyı kutluyoruz. Önümüzdeki aylarda
şehrimizde bir sergi açacağı haberi ile de mutlu oluyoruz. Allah yolunu açık etsin…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h5865.html
Erişim Tarihi: 17.02.2014

