KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
10.03.2014–16.03.2014
Öğrenciler, Suriyeli Kardeşlerine “Ensar” Oldu
Hasan Polatkan Ortaokulu öğrencileri, Suriye’de her gün üzerlerine yağan bombalardan
şehrimize sığınan mazlum Suriye halkına sahip çıktı.
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Melikgazi Hasan Polatkan Ortaokulu’nda Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü
tarafından Suriyeli mülteciler yararına düzenlenen yardım kampanyasına öğrenci, öğretmen
ve veliler yoğun ilgi gösterdi.
Kampanyaya destek veren öğrenci, öğretmen ve veliler, başta makarna, salça, sıvı yağ, pirinç,
bulgur, çay, şeker gibi kuru gıdaların yanı sıra kıyafet ve ev eşyası yardımında da bulundular.
Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Hasan Polatkan Ortaokulu Müdür Yardımcısı
Ahmet Kucur:
“Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübümüz tarafından düzenlenen bu yardım
kampanyası ile hem şehrimizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bir nebze de
olsa karşılamış hem de öğrencilerimize yardımlaşma duyarlılığı kazandırmış olduk.” dedi.
Melikgazi Hasan Polatkan Ortaokulu’nun başlattığı bu kampanyanın dalga dalga yayılarak
tüm Kayseri’ye yayılması bekleniyor.
“HER SINIFIN BĐR YETĐM KARDEŞĐ VAR”
Hasan Polatkan Ortaokulu öğrencileri Suriyeli kardeşleri için gösterdiği duyarlılığın
benzerini, dünyanın çeşitli bölgelerinde; savaş, deprem, sel gibi felaketler sonucu yetim kalan
kardeşleri için de gösterdi. MEB ile ĐHH Đnsani Yardım Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü
“Đyilikte Yarışan Sınıflar”, “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” Kampanyası ile 4 yetim
çocuğun da bakımı okul öğrencilerinin destekleriyle sağlanıyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6169.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kocasinan’ı, Kocaköy Olmaktan Kurtaracağız
Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan adayı Erhan Arıcı, Kocasinan’da yaşayan
vatandaşların artık hizmet alamaz hale geldiğini belirterek, “ Milli Görüş Belediyeciliği ile
yeniden tanışma vakti geldi. Kocasinan bizim yönetimimizle Koca Köy olmaktan kurtulacak”
dedi.
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MĐLLĐ GÖRÜŞ BELEDĐYECĐLĐĞĐ ĐLE HĐZMETLER YENĐDEN BAŞLAYACAK
Başkan adayı Erhan Arıcı, Kayseri Gündem gazetesine açıklamalarda bulunarak, 30 Mart
yerel seçimlerinin bir Belediye Başkanlığı seçiminden daha çok şey ifade ettiğini söyledi.
Vatandaşların bu seçimle birlikte, Türkiye’de giden yanlış bir siyasete dur diyeceğini
kaydeden Arıcı, “ Daha önce Türkiye’de Milli Görüş zihniyetinin başarılarını gören
vatandaşlarımız yeniden bizi tercih edecektir” diye konuştu.
KOCASĐNAN, HAK ETTĐĞĐ HĐZMETĐ BĐZĐMLE GÖRECEK
Kocasinan’ın metropol bir ilçe olmasına karşın yıllardır yanlış yönetim ve hizmet alamama
gibi nedenlerden dolayı adeta kocaman bir köy görünümünde olduğunu ifade eden Saadet
Partisi Kocasinan Başkan adayı Erhan Arıcı, “ Halkımız bizi tercih ettiği zaman ilk işimiz
Kocasinan’ın imar planını yeniden yapmak olacak. Yeni imara açılacak olan yerlerde yüksek
katlı binalara değil, daha az katlı insanların birbirlerini tanıdığı yani eskinin mahalle kültürünü
yaşayabilecekleri bir planlama gerçekleştireceğiz. Kocasinan bölgesinde ciddi bir ihmal var.
Biz bu ihmali gidererek, halkımıza hak ettiği hizmeti sunacağız. Kimseyi mağdur etmeden
imar planlarını yeniden yaparak, yapılan planlamayla bölgede rantı yine bölge insanına
bırakarak birilerine peşkeş çekmeyeceğiz. Yapacağımız planlama ve hizmetlerde halkımızın
mümkün olduğu kadar görüşünü alarak çalışacağız.
GENÇ,YAŞLI,KADIN ERKEK VE ÇOCUKLARIMIZ HUZURLU BĐR ĐLÇEDE
YAŞAYACAK
Kocasinan’ı modern ve içinde yaşayan insanların huzur ve mutluluk duyacağı bir bölge haline
getireceğiz inşallah. Yaşlılarımız için dinlenme mekanları ve vakitlerini geçirebilecekleri
alanlar oluşturarak, bayanlar içinde çeşitli aktiviteleri huzurlu bir şekilde yapabilecekleri
yaşam alanları oluşturacağız. Gençlerimizin istekleri doğrultusunda hareket ederek onların
boş vakitlerini değerlendirebilecek, sosyal ve kültürel merkezleri çoğaltacağız.
KOCASĐNAN’I BETON MEZARLIĞINA ÇEVĐRMEYECEĞĐZ
Göstermelik parklar değil, gerçekten dünya standardında parklar yaparak insanları doğayla iç
içe yaşama imkanına kavuşturacağız. Yüksek katlı binalar ile Kocasinan’ı beton mezarlığına
çevirmeyeceğiz. Eskiden olduğu gibi mahalle kültürünü yeniden tesis etmek için gerekli
planlamalar yaparak, Bizim Đslam kültürüne uygun yerleşim alanları oluşturacağız” dedi.
VATANDAŞ ESASLI HĐZMET EDECEĞĐZ
Adil ve Đlkeli belediyecilik yapacaklarını kaydeden Arıcı, “ Her işin ehline verildiği, bize
emanet edilen her türlü belediye mülküne, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkıldığı,
hizmetlerde partizanlık ve yandaşın değil vatandaşın esas alındığı bir yönetim sergileyeceğiz.

Milli görüşçü Belediye Başkanı, halkı yönetmek için değil, halka hizmet etmek için vardır.
Đnsanları yönetmek gibi bir ihtiras içinde olmayacağız. Ancak, sorunları halkla birlikte
çözmeyi kendimize görev addedeceğiz” dedi.
Haber : Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6170.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Suriyeli Mültecilerin Durumu Ele Alındı
Đlim Hikmet Vakfı’nda gerçekleşen, Đlim Hikmet Vakfı Öğretmen Komisyonu Đstişare
Toplantısında vakfın eğitim konusunda attığı adımlar ve Suriyeli mültecilerin durumu ele
alındı.
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Đlim Hikmet Vakfı Öğretmen Komisyonu Đstişare Toplantısı’nı vakıf merkezinde
gerçekleştirdi. Özellikle Suriyeli mültecilerin durumunun ele alındığı toplantıda, vakfın eğitim
konusunda attığı adımlar da değerlendirildi.Suriyeli mülteciler için okullarda yapılması
düşünülen yardım kampanyaları ile ilgili görüş alış verişin de bulunulan toplantı da açılış
konuşmasını Đlim Hikmet Vakfı Öğretmen Komisyonu Başkanı Mustafa Akdeniz yaptı.
Akdeniz, sömestri tatilinde Kozaklı’da yapılan toplantı ile ilgili düşüncelerini aktardı ve
Haziran ayı gibi böyle bir toplantıyı tekrar organize etmeyi düşündüklerini belirtti. Ayrıca
Đlim Hikmet Vakfı bünyesinde yürütülen çeşitli eğitim faaliyetleri, seminerler ve
konferanslarla ilgili de komisyon üyelerini bilgilendirdi. Yine bu toplantılara katılım
konusunda biraz daha özen gösterilmesi gerektiğini belirten Akdeniz, bu hususta bazı
noktalara değinerek, bu programların duyurulması ve kalımın artırılması için neler
yapılabileceğini anlatarak görüş ve önerileri aldı. Yine üzerinde durduğu bir başka nokta
Mayıs ayında ĐHH tarafından organize edilecek olan ve Mavi Marmara şehitlerinin
anılmasının amaçlayan programa Kayseri’den yoğun bir katılımın sağlanması için gayret
göstermemiz gerektiği hususu oldu. Bu konuda da diğer arkadaşlar 31 Mayıs’ta yapılması
planlanan anma programına Türkiye’nin her yerinden katılımın olmasının önemli bir mesaj
olacağı konusunda hem fikir olduk. Mustafa Hoca ayrıca, genel olarak Eskişehir Bağları
bölgesinde oturan Suriyeli ailelerin zaman zaman ziyaret edilmesinin önemine değindi. Đlim
Hikmet Vakfı olarak belirli sayıda mülteci aileye sahip çıkıldığında bunların her türlü
ihtiyaçlarının karşılanmasına gayret edildiğini ve bu konuda da herkesin destek olması
gerektiğini söyledi. Yine kardeş aile konusunun önemine de vurgu yaparak o insanların
sadece maddi ihtiyaçlarının değil manevi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine
değindi. Mustafa Hocanın açıklamalarının ardından, gazetemizin yayın koordinatörü Ali
Dursun’da, yine Kayseri’deki Suriyeli mültecilerle ilgili yapılması gerekenlerle ilgili kendi
düşüncelerini aktardı. Burada bulunan ailelere sahip çıkılması gerektiğinin önemine vurgu
yaparak aile olarak birkaç defa ziyaret edip hallerini hatırlarını sorduğu ailelerin durumu ve

bu ziyaretlerden dolayı ne kadar mutlu olduklarını anlattı. Herkesin bu şekilde birkaç aile
belirleyerek zaman zaman bu aileleri ziyaret etmelerinin önemli olduğunu anlattı.
Yine bazı arkadaşların gündeme getirdiği bir başka konuda da okullarda düzenlenecek olan
yardım kampanyalarında uygulanacak yöntemlerle ilgili fikir alışverişiydi. Hali hazırda
yardımların devam ettiği belirtilmesine rağmen ihtiyaçların çok fazla olduğu da üzerinde
birleşilen bir başka nokta oldu. Bu konuda bir proje üretilmesi ve bazı okullarda güzel bir
şekilde uygulandığı gibi bu proje ile bu yardımları bütün okullara yaymanın ne kadar önemli
olduğu üzerinde duruldu.
HER GÜN BĐR PAKET MAKARNA VEYA ŞEKER KĐMSEYE DOKUNMAZ
Bu konuda şu hususu okuyucularımıza hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
Kayseri’de idarecilerinin ve öğretmenlerinin gayretleri ile yapılan bazı faaliyetlerin tüm
okullara yayılmasında büyük fayda var. Öğrencilerin ve öğretmenlerinin her gün gelirken
yanlarında bir paket makarna, bir kilo fasulye, bir kilo nohut, bir paket şeker gibi kuru ve
bozulmayacak gıdalar getirmesi ve bunların toplanarak bu insanlara ulaştırılması gerçekten
büyük önem taşıyor. Bakın her gün de olmayabilir, birkaç günde bir bu tür küçük birer
paketlik yiyecekler o insanları hem sevindirir ve hem de büyük oranda ihtiyaçlarının
karşılanmasına vesile olur. Bu anlamda Đlim Hikmet Öğretmen Komisyonu olarak milli eğitim
müdürlüğüne sunulmak üzere bir proje hazırlama konusunda görüş birliğine vardık ve
oluşturulan komisyon çalışmalarına başladı. Đnşallah en kısa zamanda bu komisyonun
hazırlayacağı proje ilgili kurumlara ulaştırılarak bu projenin resmi bir hüviyet kazanmasına
çalışılacak. Bu konuda kimin ne kadar emeği geçerse Allah razı olsun diyoruz.
Suriye’den, yurtlarını, yuvalarını bırakıp bize sığınan bu insanları koruyup kollamak bizim
boynumuzun borcudur. Ensar ve Muhacir kardeşliğini göstermek için bu büyük bir fırsat
teşkil ediyor. Bizim milletimiz gerçekten yardımsever ve iyilik sever bir millettir. Bunu da bu
tür faaliyetlerde fazlasıyla gösteriyor. Yeter ki yeterli bilgilendirmeler ve açıklamalar
yapılarak yol gösterici birileri olsun. Bu konuda da Đlim Hikmet Öğretmen Komisyonu olarak
yapacağımız bu proje ile bir nebze olsun yol gösterici olabilirsek ne mutlu bize.
SOSYAL ĐHTĐYAÇLARDA ÇOK ÖNEMLĐ
Komisyon olarak bu konu ile bağlantılı olarak üzerinde durduğumuz bir diğer husus da, bu
insanların mülteci olsalar da ilerleyen zamanlarda sosyal ihtiyaçlarının karşılanması
noktasında neler yapılabileceği oldu. Đlk etapta acil ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından
örneğin bu insanların çocuklarının eğitim ihtiyacının giderilmesi için yapılması gereken
çalışmaları da kısaca ele almaya çalıştık. Özellikle Hatay’daki uygulamalar üzerinde durduk.
Hatay’da Suriyeli mültecilerin okullardan faydalandıkları ve okul çıkış saatlerinden sonra
okulların onlara tahsis edilerek onların eğitimlerini devam ettirmelerinin sağlandığı üzerinde
duruldu. Ayrıca gerek öğretmen ve idareci ihtiyaçlarının da kendileri tarafından karşılandığı
ve sadece okul binalarının fiziki olarak kullanılmasının yeterli olduğu üzerinde konuşmalar
yapıldı. Yine bu insanlardan Arapça öğrenme hususu gibi konularda, onların da Türkçe
öğrenebileceği mekanlar oluşturma hususunda işbirliği yapılabileceği de arkadaşların dile
getirdiği hususlar arasındaydı.
Son olarak, Đlim Hikmet Öğretmen Komisyonunun Đstişare toplantısının bundan sonra her ay
olmak üzere düzenli bir şekilde devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Özellikle bahar döneminin
girmesi münasebetiyle düzenlenecek gezi ve etkinliklerle ilgili de bir fon oluşturularak bu
fondan çeşitli ihtiyaçların karşılanması gerektiği hususunda da görüş birliğine varıldı.
Önümüzdeki ay yapılacak toplantıda bu gezi programlarının netleştirilerek son şeklinin
verilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Haber Analiz: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6171.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

AK Parti Milletvekilleri, Đncesu’yu Ziyaret Etti
Kayseri Ak Parti Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Đsmail Tamer, Đncesu’da mahalle mahalle
dolaşarak, halkın sıkıntılarını dinlediler.
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Ak Parti Kayseri Milletvekilleri, Yaşar Karayel ve Đsmail Tamer, 30 Mart'ta yapılacak yerel
seçim çalışmaları kapsamında, mevcut belediye başkanı ve Đncesu Belediye Başkan Adayı
Zekeriya Karayol'a destek vermek amacıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu. Đncesu’da mahalle
mahalle dolaşan milletvekilleri, Karayel ve Tamer ile Đncesu Belediye Başkanı ve adayı
Karayol, vatandaşların sıkıntılarını dinlediler.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6172.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Sen De Bu Haykırışa Kulak Ver
Erciyes Üniversitesi’nde gösterime sunulacak olan “Haykırış Belgeseli”nin gelirleri,
Suriye’de zulüm gören, mazlumlara gidecek.
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Erciyes Üniversitesi Ebedî Gençlik Kulübü, 11 Mart Salı günü saat 14.00'te yapımını Tülay
Gökçimen’in üstlendiği Haykırış Belgeseli'ni gösterime sunacak. Gelirlerinin Suriye'de zülum
gören Müslüman kardeşlerimize gönderileceği Haykırış Belgeseli’nin biletleri 5 TL'ye
satılacak. Bizlerin ilgisine muhtaç olan din kardeşlerimizi anlamaya ve onlara bir nebze olsun
yardımcı olmaya vesile olacak bu gösterim, halka açık olacaktır. Tanıtım ve bilet satışı için
Đlahiyat Fakültesinde stand faaliyetlerine devam eden Genç Gönüllüler, Erciyes Üniversitesi
öğrencilerinin ve Kayseri halkının ilgi ve yardımlarını bekliyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6173.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Chp Đl Başkanı Mustafa Ayan’dan Taziye
Mesajı
CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, Kırşehir’in Mucur ilçesi yakınlarında Çevik Kuvvet ekibini
taşıyan otobüsün devrildiği ve 3 polis memurunun hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili
olarak taziye mesajı yayınladı.CHP Đl Başkanı Ayan,...
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CHP Đl Başkanı Mustafa Ayan, Kırşehir’in Mucur ilçesi yakınlarında Çevik Kuvvet ekibini
taşıyan otobüsün devrildiği ve 3 polis memurunun hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili
olarak taziye mesajı yayınladı.
CHP Đl Başkanı Ayan, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet personelinin
bulunduğu otobüsün devrilmesi sonrasında Ahmet Kılıç, Ömer Aktaş ve Resul Erdal
Aydemir’in hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Polislerin her türlü zor şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için hayatlarını bile hiçe
saydığını söyleyen CHP Đl Başkanı Ayan, “Şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet,
yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu bağlamda Polis Teşkilatımızın da başı sağ olsun” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6174.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri Şeker'den Pancar Üreticisine Gübre Ve
Mazot Desteği
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından pancar çiftçisini desteklemek amacıyla başlatılan Mazot
desteği ve gübre dağıtımına başlandı.Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Akay; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine bağlı 12...
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Kayseri Şeker Fabrikası tarafından pancar çiftçisini desteklemek amacıyla başlatılan Mazot
desteği ve gübre dağıtımına başlandı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifine bağlı 12 bölgede 2013 yılında 2 milyon 159 bin ton olarak pancar üretimi
yapıldığı belirtilerek 2014 pancar sezonunda birinci aşamada 2 milyon 150 bin litre mazot
dağıtımının yanı sıra 22 bin ton Amonyum Sülfat, 22 bin ton Kompoze gübre dağıtımı
yapılacağını açıkladı.

Bünyan Đlçesi Büyük Tuzhisar Kasabasında mazot dağıtımı Bünyan Pancar Bölge Şefi
Đbrahim Horsanalı nezaretinde ton başına bir litre olmak üzere tüm çiftçilere dağıtım
yapılmaya başlandı.
Ekim öncesi mazot desteğini alan Büyüktuzhisar pancar üreticilerinden ve Pancar Gurup
Başkanlarından Muhterem Yandere her yıl bin ton pancar teslimi yaptığını, birinci seferde bin
litre olmak üzere üç sefer mazot desteği aldığını belirtti. Yandere, çiftçinin ihtiyacı olan
Mazot, Gübre ve tohumun zamanında çiftçiye teslim edildiğini, bu uygulamanın çiftçinin işini
kolaylaştırdığını belirterek yöneticilere çiftçiler adına teşekkür etti.
Tuzhisar Pancar gurup başkanlarından Yaşar Tuluk, 600 ton pancar teslim ettiğini belirterek
600 litre mazot aldığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6175.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kayseri'de meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi
yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde kırmızı ışığın yanması üzerine
duran N.K. yönetimindeki 34 AV 1673 plakalı otomobile, kaygan...
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Kayseri'de meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde kırmızı ışığın yanması üzerine duran N.K.
yönetimindeki 34 AV 1673 plakalı otomobile, kaygan zemin yüzünden duramayan A.B.
yönetimindeki 38 NR 508 plakalı otobüs çarptı. 34 AV 1673 plakalı otomobil, çarpmanın
şiddeti ile önünde duran 38 BK 761 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, 34 AV
1673 plakalı otomobilin sürücüsü N.K. ve 38 BK 761 plakalı otomobilin içerisinde bulunan
Ş.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6176.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Orta Anadolu Masterler Ligi’nde Üçüncü Hafta
Maçları Oynandı
Đlki geçen sezon düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Orta Anadolu Masterler Futbol
Ligi’nde üçüncü hafta maçları oynandı. Üçüncü hafta maçları iki grupta oynandı ve 12 takım
kazanmak için mücadele etti.Ligin ilk maçından...
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Đlki geçen sezon düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Orta Anadolu Masterler Futbol
Ligi’nde üçüncü hafta maçları oynandı. Üçüncü hafta maçları iki grupta oynandı ve 12 takım
kazanmak için mücadele etti.Ligin ilk maçından beraberlikle ayrılan, ikinci maçını kazanan
Kayseri Masterler Futbol Takımı üçüncü maçında kendi sahasında 66 Yozgat Masterler
Futbol Takımı’nı konuk etti. Atatürk Yan Saha’da oynanan maça Kayseri ekibi üç puan
parolası ile çıktı. Yağmurlu bir ortamda oynanan maçtan Kayseri ekibi 5-3 gibi farklı sonuçla
galip ayrıldı ve puanını 7’ye çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu. Kayseri liderlik koltuğuna
otururken, ikinci sırada Kırşehir ekibi aynı puanla yer alıyor. A Grubu’ndaki diğer maçta
Kırşehir Ahi Masterler, Nevşehir Kapadokya Masterler’i 4-2 yendi. Diğer maçta Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi, Aksaray Golden Masterler’i 3-0 yendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6177.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri Birinci Amötür Küme U19 Ligi
Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda namaglup lider durumda bulunan Talasgücü, en
yakın takipçisi Yolspor ile oynadığı maçta son dakika golü ile berabere kaldı ve hem
liderliğini hem de namaglup unvanını korudu.STAT: Argıncık 2 Nolu...
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Birinci Amatör Küme U19 Ligi A Grubu'nda namaglup lider durumda bulunan Talasgücü, en
yakın takipçisi Yolspor ile oynadığı maçta son dakika golü ile berabere kaldı ve hem
liderliğini hem de namaglup unvanını korudu.

STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Erhan Güneş x, Tevhik Gülter x, Faruk Çuhadaroğlu xx
YOLSPOR: Yakuphan xx, Efekan xx, Hasan xx, Yunus xx, Hamdi xx, Mikail xx, Ahmet xx,
Erman xx (Dk 82 Emre),Eray xxx (Dk 72 Musa xx), Murat xx, M.Fatih xx
TALASGÜCÜ: Kamil xxx, Ramazan xxx, Yusuf xxx, Halil xxx, Erdem xxx, Ömer xxx,
Mahmut xxx, Salih xxx, Koray xxx, Đsmail xxx, Đlker xxx
GOLLER: Dk 26 Eray (Yolspor), Dk90 Erdem (Talas BLD.Spor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk 75 Efekan (Yolspor), Dk 73 Ömer (Talasgücü)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6178.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Kayseri U17 Play-off Grubu
Kayseri U17 Ligi Play-Off Grubu'nda oynanan maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 mağlup
eden Kayseri Şekerspor, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.STAT: Argıncık 2
Nolu SahaHAKEMLER: Ahmet Pakırcı xxx, Dursun Asutay xxx, Mustafa Büyükbahçaci...
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Kayseri U17 Ligi Play-Off Grubu'nda oynanan maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 mağlup
eden Kayseri Şekerspor, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Ahmet Pakırcı xxx, Dursun Asutay xxx, Mustafa Büyükbahçaci xxx
KAYSERĐ ŞEKERSPOR: Arif xxx, Abdullah xxx, Halimhan xxx, Hüseyin xxx, Ahmet xxx,
Ahmet V.xxx,Can xxx (Dk 80 Kaan xx), Süleyman xxx, Emre D.xxx, Emin xxx, Ayhan xxx
KOCASĐNAN ŞĐMŞEKSPOR: Oğuzhan xx, Tugay x,Atakan xx (Dk 66 Emre xx) Seyrani xx,
Yusuf xx, Tekin xx, Ömer xx (Dk 63 Hasan xx), Cezmi xx, Eren x, Furkan xx, Ahmet xx
GOLLER: Dk 27 (Pen) Süleyman , Dk 80 Emre D. (Şekerspor), Dk 6 Seyrani (Şimşekspor)
KIRMIZI KART: Eren Dk 60 , 75 Tugay (Kocasinan Şimşekspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6179.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Yenibağlar Caddesinde Sona Doğru
Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğü yol yapım ekipleri, Tablakaya Mahallesi Yenibağlar
Caddesindeki yol genişletme ve modernize çalışmalarında sona geldi.Tut kavşağını Mevlana
Mahallesine bağlayan 1 km uzunluğundaki Yenibağlar Caddesinde...
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Talas Belediyesi Fen Đşleri Müdürlüğü yol yapım ekipleri, Tablakaya Mahallesi Yenibağlar
Caddesindeki yol genişletme ve modernize çalışmalarında sona geldi.Tut kavşağını Mevlana
Mahallesine bağlayan 1 km uzunluğundaki Yenibağlar Caddesinde çalışan ekipler, daha önce
3 metre olan yol genişliğini altı katından fazlaya çıkartarak 20 metreye yükseltti.Çalışmalarla
ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, Yukarı Talas’tan ve Tut
kavşağından akan trafiğin Mevlana Mahallesine alternatif girişi olan Yenibağlar Caddesinde
yol genişletme ve modernizasyonda sona geldiklerini söyledi. Başkan Yıldırım, nüfusun
yoğun olduğu Mevlana Mahallesine değişik güzergahlardan alternatif bağlantıları
önemsediklerini belirterek, “Bu nedenle daha önce iki aracın yan yana geçemediği tek aracın
zor geçebildiği Yenibağlar Caddesi artık daha modern bir hale dönüşüyor ve Mevlana
Mahallesi ve anayurt bölgesinin alternatif yollarını çoğaltıyoruz. Havanın da mevsim
normallerinin üzerinde sıcaklıkta gitmesi nedeniyle çalışmalarımıza hız verirken Yenibağlar
Caddesi üzerindeki Mehmet Akif Camisinin çevre düzenlemesi de bitme aşamasına geldi”
dedi.Başkan Yıldırım, daha önce stabilize çalışmaları yapılan yolda otopark ve kaldırım
çalışmalarına yaptıklarını kaydederken, bağlantı sokaklarda da otopark yapımının bitme
aşamasında olduğunu ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6180.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Boydak Holding Kadın Çalışanlarını 8 Mart'ta
Yalnız Bırakmadı
Faaliyet gösterdiği her alanda liderlik misyonuyla hareket eden ve iş dünyasına katkısını
sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da destekleyen Boydak Holding, iş hayatında cinsiyet
eşitliği ve çeşitliliği konusundaki duyarlılığını da sürdürüyor....
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Faaliyet gösterdiği her alanda liderlik misyonuyla hareket eden ve iş dünyasına katkısını
sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da destekleyen Boydak Holding, iş hayatında cinsiyet

eşitliği ve çeşitliliği konusundaki duyarlılığını da sürdürüyor. Boydak Holding yöneticileri,
her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadın çalışanları ile buluşarak,
onları dinlemek için bir fırsata dönüştürdü. Boydak Holding kadın çalışanları, düzenlenen
özel bir kahvaltılı sohbette yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Boydak Holding; her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında
kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Faaliyet gösterdiği her alanda liderlik misyonuyla hareket
eden ve işte cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği alanındaki hassasiyetini sürdüren Boydak Holding’in
yönetim kurulu üyeleri ve kadın çalışanlar özel bir kahvaltı programında buluştu.
Kadınların toplumdaki yeri ve çalışma hayatına daha fazla katılımı gibi konularda farkındalık
yaratmak amacıyla düzenlenen kahvaltı programında; Boydak Holding yöneticileri, kadın
çalışanların duygu ve düşüncelerini dinleyerek, çalışanlarla görüş alışverişinde bulundu.
Boydak Holding yönetiminin tam kadro katıldığı yemekte, demokrasi ve iyi bir gelecek için
kadınlara ve onların katılımlarına maksimum düzeyde ihtiyaç olduğunu belirten Boydak
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak, “Đş gücünde kadın katılımının daha yoğun
olduğu organizasyonlar rekabette bir adım önde ilerliyor. Boydak Holding olarak bizim de her
geçen yıl holding ve bünyesindeki şirketlerde kadın çalışan sayımız artıyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6181.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Edmonds: CIA Gülen'i Kullanıyor
FBI'ın tercümanlığını yapan gazeteci Sibel Edmonds, hükümet ve cemaat arasında
yaşananlara farklı bir boyut getirdi: CIA, Fethulah Gülen'i kullanarak Erdoğan'ı bitirmek
istiyor.
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SĐBEL Edmonds 2001-2002 yılları arasında FBI'ın Orta Asya masasında tercümanlık yapan
bir FBI çalışanıydı. Bölgeyle ilgili her önemli ve gizli belge onun elinden geçerken bazı
belgeleri açıklayıp hedef haline geldikten sonra FBI'den ayrılıp gazetecilik yapmaya başladı.
Türkiye, ABD ve Orta Asya konusunda uzman sayılan Edmonds önceki akşam aHaber'de
yayınlanan Yaz Boz programında önemli açıklamalarda bulundu. Đşte o açıklamalardan
önemli satırbaşları:
25 MĐLYAR DOLARLARI VAR
Uzun süre Türkiye'de yaşadım ve Türkiye iç politikasını çok yakından takip ediyorum.
Amerikalı insanlar şaşırıyor, "Erdoğan önceleri bir melekken, nasıl oldu da ABD için
şimdi bir şeytan, bir düşman haline gelebildi?" diye soruyorlar.
Erdoğan'ın başına gelenler Fethullah Gülen'le arasındaki kavgayla başladı.
Gülen sadece bir sembol. Asıl önemli olan ve işi yapan Gülen markası. 1997'den sonra CIA
Gülen'i oyuna dahil etti. CIA onu ABD'ye getirdi ve ne tesadüf ki, CIA merkezinin hemen
yanı başında bir eve yerleştirdi. Gülen 15 yıldır ABD'de yaşıyor ve 20-25 milyar dolarlık bir
ağı kontrol ediyor ve kimse gerçekten bu paranın nerden geldiğini bilmiyor. Gülen cemaati ve

CIA bununla kalmadı tabii ki, Türkiye'de büyük bir medya ağı kuruldu, satın almalar yoluyla,
polis teşkilatına, hukuk ve askeri alanlara sızdılar.
CEMAAT VE ĐSRAĐL AŞKI
Erdoğan güçlenince ise bu yapıya başkaldırdı. Aslında bu "Gülen" markasının arkasındaki
CIA vb. derin yapılara da başkaldırıydı bu.
Diğer bir neden de Erdoğan'ın Đsrail'e karşı sert tutumu, sözünü geçirebiliyor görüntüsüydü.
Türkiye'deki bütün partilere, medyaya rağmen bunu eleştiren de Fetullah Gülen'di. Gülen'in
ABD'deki en büyük destekçisi de ordaki Yahudi lobisidir.
Bu noktada başka bir olay patlak verdi; Gezi Parkı olayları. Gülen, Erdoğan'la aralarındaki
kavgada, bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istedi.
Ve Gülen protestolara kendi cemaatinden insanları soktu. Erdoğan, başına neler geleceğini
anlamıştı.
CIA ve Gülen işe el atmış, protestolarda aktif rol oynamaya başlamıştı. Ve eş zamanlı olarak
ABD ve Avrupa basınında Erdoğan "diktatör" olarak anılmaya başlandı.
KOCA BĐR TEHDĐT
CIA'nın kukla hükümetler kurduğu ve ardından bir gecede onları yok ettikleri bilenen bir
gerçek. Aynı şey Erdoğan'ın da başına geliyor. Öte yandan Gülen'in ABD dışında CIA ile
birlikte açtığı okullar tek tek kapatılıyor.
Çünkü bu ülkeler, Gülen cemaatinin varlığının kendi ülkelerinin ulusal güvenliğine bir tehdit
olduğunu, CIA ile ortak operasyonlarda kullanıldığını kavradılar.
Takvim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6182.html
Erişim Tarihi: 10.03.2014

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan 50 maddeyi görüşerek karara
bağladı.Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısına Meclis Başkan Vekili Mehmet
Savruk başkanlık etti. Ağırlıklı olarak Đmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun...
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Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan 50 maddeyi görüşerek karara bağladı.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısına Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk
başkanlık etti. Ağırlıklı olarak Đmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun hazırladığı raporların
görüşüldüğü toplantıda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun bazı raporları da ele
alındı. Toplantıda, Büyükşehir Belediye ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve
Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ve Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi arasındaki
ilişkileri geliştirmeye yönelik hazırlanan işbirliği protokolü de görüşülerek kabul edildi.
Toplantıda ayrıca Asfalt Şube Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere beş adet araç alımı
hususu da meclis üyelerince oybirliği ile onaylandı. Gündemindeki 50 maddeyi karara

bağlayan Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı ikinci toplantısını 14 Mart Cuma günü
yapacak.
BAŞKAN ÖZHASEKĐ'DEN MECLĐS ÜYELERĐNE PLAKET
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, görev süreleri 30 Mart Yerel Seçimleriyle
birlikte sona erecek meclis üyelerine birer teşekkür plaketi verdi. Bugüne kadar yaptıkları
hizmetlerden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Özhaseki, bundan sonraki
yaşamlarında başarı diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6183.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ak Parti Melikgazi Belediye Meclis Adayları
Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014/219 yıllarını kapsayacak 6. Dönem
Belediye Meclis Seçimleri sonrası Melikgazi ilçesinin bir marka şehir olacağını söyledi.AK
Parti Melikgazi Belediye Meclis üyesi adaylarının tanıtım...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014/219 yıllarını kapsayacak 6. Dönem
Belediye Meclis Seçimleri sonrası Melikgazi ilçesinin bir marka şehir olacağını söyledi.
AK Parti Melikgazi Belediye Meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti
Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Đl Başkanı Ömer Dengiz ve Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas ile meclis üyesi adayları katıldı.
Son 20 yıldır gerçekleştirilen çalışmalar ile planlı bir büyüme ve gelişme sağlanan ilçenin
nüfusunun da artığını hatırlatan belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, ”Belediye olarak
gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans belediye olarak gösteriliyoruz.
Kayseri Belediye Modeli diye bir kavram ortaya çıktı. Bu bir tesadüf kavram veya model
değildir. Bu istenirse yapılabilirliğin sonucudur. Kayseri bugün sağlık merkezleri, eğitim
kurumları, sanayi bölgeleri, alış veriş merkezleri ile adeta bir bölge şehir konumundadır. Bu
gelişmeye paralel olarak Melikgazi’nin nüfusu da artmıştır. 2013 adrese dayalı sayımlara göre
520 bin nüfusa hizmet veriyoruz. 500 bin üstünde olduğumuz için bundan böyle 37 değil 45
meclis üyesi ile Melikgazi Halkı temsil edilecektir“ dedi.
Her kurum, kuruluş ve mesleki odalar ile birlik ve dayanışma içerisinde olduklarını sonuçta
da bu birlikteliğin ilçeye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkanı Memduh Büyükkılıç,
5. Dönem 2009-2014 yılları arasında görev yapan tüm Meclis Üyelerine değerli katkı ve
çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, yeni seçilecek üyelere görevlerinde başarılar diledi.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz de bu seçimlerin çok önemli olduğunun altını çizerek,
''Şehrimize, başbakanımıza yakışır bir sonuç almak için gece gündüz demeden çalışmamız
gerekiyor'' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer ise ''Meclis üyesi aday arkadaşlarımıza başarılar
diliyorum. Önümüzde seçimlere 20 gün gibi bir süre kaldı. Bu kalan kısa süreyi en iyi şekilde
değerlendirerek, toplumun her kesimine ulaşıp, partimizi ve düşüncemizi en iyi şekilde
anlatmamız gerekiyor. Bunda da en büyük sizlere düşmektedir'' ifadelerini kullandı.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yaptığı konuşmada,
''Bu seçimler sadece bir yerel seçim değil. Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve
ardından yapılacak olan genel seçimlerin bir bakıma provası niteliğindedir. Bu bakımdan
yerelde alınacak oylar bu seçimlere ışık tutacaktır. Sizler gezilmedik ne bir ev,ne bir dükkan,
ne bir kahvehane, sıkılmadık hiçbir el bırakmayacaksınız. Çok çalışacak ve mücadele
edeceksiniz, bizler de milletvekilleri olarak her zaman yanınızda olacağız ve sizlere destek
olacağız. Đşiniz çok zor çünkü Melikgazi de hizmet çıtası çok yüksek ve çalışma temposu hızlı
ve seri olarak işlemektedir'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h61844.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Başkan Bekir Yıldız Personelle Helalleşti
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi personeli ile birlikte 20 yıl
iyi belediyecilik yapıp Kayseri'ye güzel hizmetler kazandırdıklarını söyledi.Kocasinan
Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 20 yılda artılar ve eksileriyle...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kocasinan Belediyesi personeli ile birlikte 20 yıl
iyi belediyecilik yapıp Kayseri'ye güzel hizmetler kazandırdıklarını söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 20 yılda artılar ve eksileriyle iyi işler yaptıklarını
dile getirdi. Yıldız, "Benim arzum Kocasinan Belediyesi büyük bir aile olmaya gayret etsin.
Bunu gerçekleştirdiğiniz için sizlere teşekkür borçluyum, belediyenin bir elemanı olma
yanında Bekir Yıldız’ın personeli gibi de gözüktünüz, insanlara hizmet ettiniz. 20 yıl boyunca
yüzümüzü ağartacak sonuçlar çıkardınız" dedi.
Belediyeciliğin vergi dairesi, milli eğitim gibi memurluğa benzemediğine dikkat çeken
Başkan Bekir Yıldız, "Belediyecilik saat 5’de dükkanı kapatıp gidiyorum diyebileceğiniz bir
meslek değil. Gecenin en ters saatinde, bayramın, pazarın veya başka insanların durduğu,
müsait olmadığı bir zamanda bizim kapımız açık oldu. Belediyemiz kendi arasında dayanışma
olduğu için diğer kurumlarla da dayanışma içinde oldu. Bizden sonra her kim gelirse, siyasi
görüşü farklı bile olsa bu çizgiden ayrılması çok güç, çünkü talepler bütün sıcaklığıyla devam
ediyor" diye konuştu.
'20 yıllık belediye dönemini kapattık' diyen Bekir Yıldız, "Kime nasip olursa yeni seçilecek
arkadaşımızla çalışacaksınız. Belediyede meydana gelen iş disiplinini sürdürmeye gayret edin.
Personel olarak bir zayiata uğradığınızı düşünüyorsanız 20 günümüz daha var. Şahsınız,
personel özlük hakları, belediye uygulamaları hakkında varsa bir hakkınız bu konuyu
görüşebiliriz. Biz bu makamdayken gelsin. Görevim bitiyor, bundan sonra Allah ne nasip eder

bilemiyoruz. Size yuvanızda mutlu, huzurlu bir hayat ve gelecek dilerim. Hepinize tekrar
teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6185.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Jandarma’dan Bayan Hassasiyeti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın başlattığı çalışma neticesinde Kayseri Đl Jandarma Alay
Komutanlığınca 14 Şubat Sevgililer günü ve 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle Kayseri
genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına afişler asıldı,...
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Jandarma Genel Komutanlığı’nın başlattığı çalışma neticesinde Kayseri Đl Jandarma Alay
Komutanlığınca 14 Şubat Sevgililer günü ve 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle Kayseri
genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına afişler asıldı, hediyeler dağıtıldı.
Đl Jandarma Alay Komutanı Halil Uysal, Jandarma Genel Komutanlığı’nın başlattığı çalışma
sonrasında 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yapılan çalışmalarda, Jandarma Genel Komutanlığı
tarafından gönderilen hediyelerin dağıtıldığını söyledi. Đl Jandarma Alay Komutanı Halil
Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan çalışmalarda ise görev alanları içinde
bulunan okullar, sağlık ocakları, belediye binaları ve toplu taşıma araçlarına afişler asılarak
kadınların gününün kutlandığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6186.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ak Parti Melikgazi Belediye Meclis Adayları
Tanıtım Toplantısı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014/219 yıllarını kapsayacak 6. Dönem
Belediye Meclis Seçimleri sonrası Melikgazi ilçesinin bir marka şehir olacağını
söyledi.Elmacıoğlu Restaurant da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2014/219 yıllarını kapsayacak 6. Dönem
Belediye Meclis Seçimleri sonrası Melikgazi ilçesinin bir marka şehir olacağını söyledi.
Elmacıoğlu Restaurant da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Ak Parti Kayseri Milletvekili
ve Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş,Ak Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer,Đl Başkanı
Ömer Dengiz ve Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas ile meclis üyesi adayları katıldı.
Son 20 yıldır gerçekleştirilen çalışmalar ile planlı bir büyüme ve gelişme sağlanan ilçenin
nüfusunun da artığını hatırlatan belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, ”Belediye olarak
gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans belediye olarak gösteriliyoruz.
Kayseri Belediye Modeli diye bir kavram ortaya çıktı. Bu bir tesadüf kavram veya model
değildir. Bu istenirse yapılabilirliğin sonucudur. Kayseri bugün sağlık merkezleri, eğitim
kurumları, sanayi bölgeleri, alış veriş merkezleri ile adeta bir bölge şehir konumundadır. Bu
gelişmeye paralel olarak Melikgazi’nin nüfusu da artmıştır. 2013 adrese dayalı sayımlara göre
520 bin nüfusa hizmet veriyoruz. 500 bin üstünde olduğumuz için bundan böyle 37 değil 45
meclis üyesi ile Melikgazi Halkı temsil edilecektir“ dedi.
Her kurum, kuruluş ve mesleki odalar ile birlik ve dayanışma içerisinde olduklarını sonuçta
da bu birlikteliğin ilçeye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkanı Memduh Büyükkılıç,
5. Dönem 2009-2014 yılları arasında görev yapan tüm Meclis Üyelerine değerli katkı ve
çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, yeni seçilecek üyelere görevlerinde başarılar diledi.
Ak Parti Đl başkanı Ömer Dengiz’de bu seçimlerin çok önemli olduğunun altını
çizerek,şehrimize ,başbakanımıza yakışır bir sonuç almak için gece gündüz demeden
çalışmamız gerekiyor.dedi.
Ak Parti Kayseri milletvekili Đsmail Tamer’de, Meclis üyesi aday arkadaşlarımıza başarılar
diliyorum.Önümüzde seçimlere 20 gün gibi bir süre kaldı.Bu kalan kısa süreyi en iyi şekilde
değerlendirerek,toplumun her kesimine ulaşıp,partimizi ve düşüncemizi en iyi şekilde
anlatmamız gerekiyor.Bunda da en büyük sizlere düşmektedir.dedi.
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’da yaptığı açıklamada,bu
seçimler sadece bir yerel seçim değil.Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve
ardından yapılacak olan genel seçimlerin bir bakıma provası niteliğindedir.Bu bakımdan
yerelde alınacak oylar bu seçimlere ışık tutacaktır.Sizler gezilmedik ne bir ev,ne bir
dükkan,ne bir kahvehane,sıkılmadık hiçbir el bırakmayacaksınız.Çok çalışacak ve mücadele
edeceksiniz,bizlerde milletvekilleri olarak her zaman yanınızda olacağız ve sizlere destek
olacağız. Đşiniz çok zor çünkü Melikgazi de hizmet çıtası çok yüksek ve çalışma temposu hızlı
ve seri olarak işlemektedir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6187.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Trafik Kazasında Şehit Olan Đki Polis Memuru
Son Yolculuklarına Uğurlandı
Kırşehir'de geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olan, Ömer Aktaş ve Resul Erdal Aydemir
Hunat Caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.Kırşehir'de
meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden...
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Kırşehir'de geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olan, Ömer Aktaş ve Resul Erdal Aydemir
Hunat Caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ömer Aktaş ve Resul Erdal
Aydemir'in Hunat Caminde kılınan cenaze namazına, Đçişleri Bakan Yardımcısı Osman
Güneş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK
Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya
ile Đsmail Tamer, Vali Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı Ali Demiral, Đl Emniyet Müdürü
Mustafa Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda polis
memuru katıldı. Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Ömer
Aktaş ve Resul Erdal Aydemir şehir mezarlığındaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.
Aynı trafik kazasında şehit olan Ahmet Kılıç da Sivas'ta toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6188.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

3 Ayrı Trafik Kazasında 16 Kişi Yaralandı
Kayseri’de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre,
Pınarbaşı Hassa köyünde meydana gelen trafik kazasında Đ.T.’nin kullandığı aracın,
direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı öğrenildi....

11 Mart 2014 Salı 10:21
Kayseri’de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Hassa köyünde meydana gelen trafik kazasında Đ.T.’nin
kullandığı aracın, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı öğrenildi. Meydana gelen
kazada araç sürücüsü ile birlikte N.T. , A.T. , A T., F.B., S.Y. , S.Y. , A. E.’nin de yaralandığı
bildirildi.
Felahiye ilçesinde meydana gelen başka bir kazada ise N.S.’nin kullandığı otomobilin
Felahiye-Kayseri karayolunun 3. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek

şarampole yuvarlandığı öğrenildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte H.E. ve A.T.’nin
yaralandığı kaydedildi.
Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen diğer kazada Kayseri-Sivas
karayolunda meydana geldi. Kazada, A.G. yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini
kaybederek şarampole devrildiği bildirildi.
Kazada araç sürücüsü ile birlikte Y.B., A.Ç., A.S.B., I.F.G.’nin yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6189.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Şehit Sayısı 4’e Yükseldi
Kırşehir’de Çevik Kuvvet otobüsünün devrilmesi sonrasında şehit olan polis memurlarının
sayısı 4’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Gökhan Emre Örül hayatını
kaybetti.Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik...
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Kırşehir’de Çevik Kuvvet otobüsünün devrilmesi sonrasında şehit olan polis memurlarının
sayısı 4’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Gökhan Emre Örül hayatını
kaybetti.Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini
taşıyan ve Ankara’ya giden otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında
Kırşehir’in Mucur ilçesi yakınlarında devrilmişti.
22 polis memurunun yaralandığı kazada Abdullah Kılıç, Ömer Akbaş ve Resul Erdal Aydemir
hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden polis memurları dün düzenlenen tören sonrasında
toprağa verilmişti.
Kaza sonrasında durumu ağır olan ve Kırşehir’de tedavi gören polis memuru Gökhan Emre
Örül de hayatını kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6190.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

"söz Verip De Gidenlerden Olmadık"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığına ilk başladığı günden
bu yana ne söz verdiyse yerine getirdiğini söyledi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde düzenlenen
toplantıda konuşan Başkan Özhaseki, "Milletten...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığına ilk başladığı günden
bu yana ne söz verdiyse yerine getirdiğini söyledi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde düzenlenen
toplantıda konuşan Başkan Özhaseki, "Milletten aldığımız gücü milletimize hizmet olarak
dönderiyoruz" dedi.
Toplantıda ilk konuşmayı yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
kenetlenerek bu ülkenin büyütüleceğini ifade ederek "Bir olacağız iri olacağız, diri olacağız.
Kişi başına düşen milli gelir 10 yıl önce 2 bin 500 dolarken, bugün 12 bin 500 dolar nasıl
olduysa Allah'a şükür bu daha da artacak ve 40 bin dolar olacak" diye konuştu. Bu ülkeyi ve
bu ülkenin insanlarını sevdiklerini dile getiren Büyükkılıç, "Sizlere hizmet etmekten onur
duyuyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de "Kayseri'nin gururu Haseki Başkan"
sloganlarıyla kesilen konuşmasında yıllar önce Melikgazi Belediye Başkanı olduktan sonra ilk
toplantıyı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaptığını hatırlattı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi
sakinlerinin kendisinde bazı isteklerde bulunduğunu ifade eden Özhaseki, "O gün
toplantımıza katılanların bizden 13 maddelik bir istekler listesi oldu. Ben aldığım notları ve
verdiğim sözlerin hepsini saklıyorum. Çünkü söz verip de yerine getirmeyenlerin sonu perişan
olur. Ya söz vermeyeceksiniz, ya da söz veriyorsanız yerine getireceksiniz. Yiğitlik bu.
Aradan iki sene geçti ve yine burada bir toplantı yaptım. Sizlerin istediği 13 maddeyi
çıkardım. 'Bunlar yapıldı mı?' dedim. 'Evet, Allah razı olsun yaptınız' dediniz. Belediye
başkanlığına başladığımız ilk gün de sözümüzde durduk, bugün de ne söz verdiysek
yapıyoruz ve aynı istikamette devam ediyoruz" dedi.
Belediye başkanlığına başladığı günlerde belediyenin borçlu olduğunu ve ilk randevu
isteyenlerin alacaklılar olduğunu hatırlatan Başkan Mehmet Özhaseki, "Aradan yıllar geçti.
Allaha şükürler olsun, o gün söylediğimiz problemlerin hiçbiri kalmadığı gibi kasamızda
paramız da var. Bugün Türkiye'nin her tarafında Kayseri belediyeciliği parmakla gösteriliyor,
marka şehir deniyor, vizyon şehir deniyor. Sizden aldığımız gücü size döndererek şehircilikte
marka olduk" diye konuştu.
Başkan Mehmet Özhaseki ve Başkan Memduh Büyükkılıç toplantının ardından, salondan
sloganlar altında ve sevgi gösterileriyle uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6191.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Büyükşehir Nakliye Đhalesi Yaptı
Büyükşehir Belediyesi malzeme nakliye işi için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 140
bin lira olan ihaleye 3 firma katıldı.Büyükşehir Belediyesi'nin 600 bin ton hafriyat, temel,
alttemel ve asfalt malzemesi nakliye işi için yaptığı...
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Büyükşehir Belediyesi malzeme nakliye işi için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 140
bin lira olan ihaleye 3 firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nin 600 bin ton hafriyat, temel, alttemel ve asfalt malzemesi nakliye işi
için yaptığı ihaleye 3 firma teklif verdi.
Đhaleye katılan firmalar ve verdikleri teklifler şöyle oluştu:
Gema Đnşaat 3 milyon 048 bin TL
Solmazlar nakliyat-Đl Pet Nakliyat Ortaklığı 3 milyon 804 bin TL

Ege-Nisa Đnşaat 5 milyon 485 bin TL
Đhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından ihaleyi kazanan firma belli olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6192.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kto Yönetimi Erbil'e Gitti
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu
üyelerinden oluşan heyet, ticaret ofisi açılması çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak
üzere Kuzey Irak’ın Erbil şehrine gitti.Heyette; Kayseri Ticaret...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Yönetim Kurulu
üyelerinden oluşan heyet, ticaret ofisi açılması çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak
üzere Kuzey Irak’ın Erbil şehrine gitti.Heyette; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Celal Hasnalçacı ve
Ferhat Akmermer ile üyeler Ersan Özbek ve Nedim Olgunharputlu yer aldı.Kuzey Irak’ın
Erbil kentinde ticaret ofisi açılmasına ilişkin önceki süreçte önemli girişimleri
bulunduklarının altını çizen Başkan Hiçyılmaz, Erbil’de gerçekleştirecekleri temaslarla da
çalışmaları son aşamasına taşıyacaklarını ifade etti.Dış ticaretin ve özellikle de ihracatın tüm
dünya ülkeleri için olduğu gibi Türkiye için de önemli olduğunun vurgulayan Hiçyılmaz,
Kayseri’nin 1,7 milyar dolar civarında bulunan ihracat rakamının daha yukarılara
çekilebilmesi için bu adımları attıklarını kaydetti.Başkan Hiçyılmaz, Erbil’e yapacakları
ziyaretin Kayseri için önemli olduğu kadar Türkiye için de büyük önem taşıdığını ve zamanla
Orta Doğu ülkeleri ile olan ticari ilişkilerin bu ofis aracılığı ile kurulabileceğini belirtti.
Hiçyılmaz, Erbil ziyaretine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülke hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracat kapasitesine
ulaşabilmek için Kayseri Ticaret Odası olarak önümüze koyduğumuz ihracat hedefi 7 milyar
dolardır. Oda olarak üyelerimize yönelik eğitim ve seminer faaliyetlerinin yanı sıra, ihracat
potansiyeli gördüğümüz ülkelerde ticaret ofisleri açarak şehrimizin ve ülkemizin ihracatını
artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede ilk ofisimizi Kuzey Irak’ta Erbil kentinde açmak üzere
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erbil Valisi, Belediye Başkanı, Erbil Ticaret ve Sanayi
Odası yönetimi başta olmak üzere kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve
Kuzey Irak’ta yatırım yapan Türk firmalarının yetkilileri ile görüşmelerde bulunacağız.
Hedefimiz, Irak ile Kayseri arasında ticaret köprüsü oluşturarak ilimizde üretilen mal ve
hizmetlerin daha kolay pazarlanmasını sağlamaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6193.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

(düzeltme)
Saadet Partisi Belediye Başkan Adayları seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.SP
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Erhan
Arıcı, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun, Yahyalılar...
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Saadet Partisi Belediye Başkan Adayları seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Erhan Arıcı, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun, Yahyalılar Derneği, Dadaloğlu
Derneği, Pınarbaşı Kayaaltı köyü derneği ziyaret etti. Belediye Başkan adayları dernek
yetkililerinin sorunlarını dinleyerek, seçildikleri takdirde bu sorunların çözümü için söz verdi.
Adaylar, 30 Mart yerel seçimlerde kendilerine destek verildiği takdirde, Milli Görüş
belediyeciliğinin yeniden hakim olacağını ve vatandaşların rahata, huzura ve hizmete
kavuşacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6194.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Eşinin Yeğenini Vurdu
Kayseri'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin yeğenini silahla vurarak yaraladı.Olay, Ziyagökalp
Mahallesi Karaçayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi N.S ile ayrı
yaşayan O.S., N.S.'nin yeğeni H.I. ile karşılaştı....
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Kayseri'de bir kişi ayrı yaşadığı eşinin yeğenini silahla vurarak yaraladı.
Olay, Ziyagökalp Mahallesi Karaçayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, eşi N.S ile ayrı yaşayan O.S., N.S.'nin yeğeni H.I. ile karşılaştı. Aralarında husumet
bulunduğu iddia edilen ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S.,
üzerinde ki tabanca ile H.I.'ya silahla ateş etti. Kalçasına isabet eden kurşunla yaralanan H.I.,
olay yerine gelen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak
tedavi altına alındı.
Olayı öğrenen H.I.'nın yakınları hastaneye akın ederken, arabası ile olay yerinden uzaklaşan
O.S.'nin yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6195.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Melikgazi
Belediyesi Đlkokulu Tarafından Hazırlanan
“değer Sizsiniz” Projesini Đnceledi
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Melikgazi Belediyesi Đlkokulu tarafından hazırlanan
“Değer Sizsiniz” projesini inceledi.Đl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Müdür Yardımcısı
Bahamettin Karaköse, Şube Müdürleri Sehlen Gürbüz,...

11 Mart 2014 Salı 12:12

Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Melikgazi Belediyesi Đlkokulu tarafından hazırlanan
“Değer Sizsiniz” projesini inceledi.
Đl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Müdür Yardımcısı Bahamettin Karaköse, Şube Müdürleri
Sehlen Gürbüz, Tuncay Demir, Melikgazi Đlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikmen ve Şube
Müdürü Fatih Eroğlu’nun katılımlarıyla Đl Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Projelerinden olan
“Değerler Eğitimini “Farklı bir zemine taşıyarak okullarında işleyen Melikgazi Belediyesi
Đlkokulunda yürütülen “Değer Sizsiniz” projesini yerinde gezerek incelemelerde bulundular.
Đncelemenin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Đl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz başarılı çalışmalarından dolayı okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür
etti.
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz burada yaptığı konuşmada “Geleceği yetiştirmenin
merkezinde bizler varız, bu çocukların geleceği bizlerin elinde onun için sorumluluğumuzu
bilmemiz gerekir. Biz idarecilerin vazifesi iyi eğitim öğretim ortamlarını hazırlamaktır.
Yapacağımız iş bir birimse helalleşme noktasında bunu bir buçuk yapmak zorundayız.
Hepimiz yol ve dava arkadaşıyız, onun için birbirimize karşı sevgiyi eksik etmemeliyiz,
çünkü! Đnsanla ilgili süreci yönetiyoruz. Birliktelik ruhunu yakalamak zorundayız, o zaman
başarı gelir. Memleketimizin değerlerini önem vermeliyiz, çocuklarımıza bunları öğretmek
zorundayız. Öğretmenlerimizin başarılı olması için sevgi merkezli bir yol çizmeleri
gerektiğini, sevgiyle dinlenen her konu kolay öğrenilir. Đlimizde uygulamaya koyduğumuz
projelerimizden biri olan “Değerler Eğitimi “ projesi sayesinde bu okulda okuyan
öğrencilerimiz hoşgörü, güven, sevgi, sorumluluk, barış, temizlik ve dostluk konusunda çok
şeyler öğrenecekler ve toplumda farkındalık yaratacaklardır” dedi. Ziyaretin sonunda Đl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz öğrencilerle koridorda bir süre sohbet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6196.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Memorial Hastanesi ‘doğuma Hazırlık Kursu’
Đle Anne Ve Baba Adaylarının Yanında
Memorial Hastanesi tarafından düzenlenen bilinçli bir hamilelik, konforlu bir doğum, sağlıklı
lohusalık süreci yaşanması ve bebeğin bakımına dair pek çok sorunun yanıt bulduğu “Bilinçli
Anneler Sağlıklı Nesiller Đçin Doğuma Hazırlık...
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Memorial Hastanesi tarafından düzenlenen bilinçli bir hamilelik, konforlu bir doğum, sağlıklı
lohusalık süreci yaşanması ve bebeğin bakımına dair pek çok sorunun yanıt bulduğu “Bilinçli
Anneler Sağlıklı Nesiller Đçin Doğuma Hazırlık Kursu” başlıyor.
40 hafta süren hamilelik yolculuğunda, anne adaylarının bilinçli hamilelik dönemi geçirmeleri
için düzenlenen “Doğuma Hazırlık Kursu” tüm anne ve baba adaylarına açık ve ücretsiz
olarak gerçekleştiriliyor. Bebek sahibi olacak çiftler uzman doktorlardan öğrenecekleri
bilgiler ışığında bilinçli bir hamilelik dönemi yaşıyor.
Doğuma Hazırlık Kursu; Kayseri Şehir Tiyatrosu Salonu’nda 13 Mart Perşembe günü
başlıyor.
HER HAFTA BAŞKA BĐR PROGRAM
BĐRĐNCĐ HAFTA
Kursun birinci haftasında gebelik oluşumu, gebelik süresince anne adaylarında meydana gelen
fizyolojik değişiklikler, gebelik süresince risk oluşturabilecek durumlar ele alınıyor. Ayrıca,
anne adayı gebelik süresince dengeli ve yeterli beslenme hakkında beslenme ve diyet
uzmanları tarafından bilgilendiriliyor. Gebelikte burun solunumunun önemi de anlatılan
konular arasında yer alıyor.
ĐKĐNCĐ HAFTA
Kursun ikinci haftasında, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları katılımcılara ideal doğum
yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Anestezi doktoru tarafından doğum ağrısını azaltıcı
yöntemler katılımcılarla paylaşılıyor. Gebelik sürecinin ardından bebek doğduktan sonraki
süreçle ilgili bebeklik ve çocukluk dönemi aşıları anlatılıyor. Bebeğin banyosu, göbek bakımı
ve masajı gibi bebek bakımı ile ilgili bilgiler ebeveynler ile paylaşılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6197.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Yeşilhisar Belediye Başkanından Erü Rektörü
Keleştemur'a Fahri Hemşerilik Beratı
Yeşilhisar Belediye Başkanı Đhsan Ünal, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur'a Yeşilhisar'a yaptırılan Meslek Yüksek Okuluna verdiği katkılardan dolayı fahri
hemşerilik beratı verdi.Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünde...
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Yeşilhisar Belediye Başkanı Đhsan Ünal, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur'a Yeşilhisar'a yaptırılan Meslek Yüksek Okuluna verdiği katkılardan dolayı fahri
hemşerilik beratı verdi.
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen programda, Yeşilhisar Belediye Başkanı
Đhsan Ünal, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur'a Yeşilhisar'a
yaptırılan Meslek Yüksek Okuluna verdiği katkılardan dolayı fahri hemşerilik beratı verdi.
Ünal, Keleştemur'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Ünal ayrıca Yeşilhisar'a yaptırılan
Meslek Yüksek Okuluna katkı veren hayırseverlere de teşekkürlerini dile getirdi.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise, "Fahri hemşerilik beratının
verilmesinden dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Kayseri'de olduğum süre içerisinde ilk defa
bir berat ödülü aldım. Emeği geçen herkese ok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6198.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kcetaş Genel Kurulunu Yaptı
Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi (KCETAŞ) 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nu
yaptı.KCETAŞ Toplantı Salonu'nda yapılan Genel Kurul'a, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye...
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Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi (KCETAŞ) 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nu yaptı.
KCETAŞ Toplantı Salonu'nda yapılan Genel Kurul'a, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, KCETAŞ Genel Müdürü
Hidayet Atasoy, Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket ortakları katıldı. Genel Kurul'un Divan
Başkanlığına Mehmet Özhaseki seçildi. Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık
faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, 2013 yılı finansal tabloları oybirliğiyle onaylanırken,
Yönetim Kurulu üyeleri de ibra edildi. 2013 yılı dönem karının, belirlenen kazanç payları
oranında dağıtılmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, huzur hakları, ikramiye ve
harcırahları ile diğer personelin harcırah ve haklarının belirlenmesi de görüşülüp karara
bağlandı.
Genel Kurul'da yapılan seçimde yeni Yönetim Kurulu Mehmet Özhaseki, Hüseyin Beyhan,
Hidayet Atasoy, Arif Taşyapan, Sema Cıngıllıoğlu, Kerim Erengül ve Cengiz Kılıç'tan oluştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı KCTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özhaseki,
Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, KCETAŞ'ın 86'ncı genel kurulunu yaptığını hatırlatarak,
çok sıkıntılı dönemlerden geçtiklerini, 1 kilo hediye pastırmanın nereden alındığının
sorulduğu günler yaşadıklarını ifade ederek, ''Ancak sonunda defterler, hesaplar ibra edildi ve
kapatıldı. Neredeyse 25 yıllık ihtilaflı, kavgalı ve sıkıntılı dönemler bitti. Şirket işine bakıyor.
Burası ne Doğu'da olduğu gibi kayıp-kaçak oranlarının yüzde 50, 60 hatta 70'leri bulduğu bir
il ne de kar hırsıyla vatandaşın üzerine gidiliyor. Kayseri'de doğru tercihler, seçimler yapıldı
ve şirket kaliteli hizmet sunuyor. Vatandaş memnuniyeti esas alınarak hizmet yürütülüyor.
Şirketteki arkadaşların uyumlu çalışmaları, bu başarıları ve kaliteli hizmetleri getiriyor. Bu
nedenle, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel Kurulumuz hayırlı uğurlu olsun''
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6199.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Eğitimli insanlar daha mutlu
TÜĐK'in yaptığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
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Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2012 yılında %61’i iken 2013 yılında %59,
mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2012 yılında %10,2 iken 2013 yılında %10,8
oldu.
Kadınlarda mutluluk oranı, 2012 yılında %62,8 iken 2013 yılında %61,9, erkeklerde ise 2012
yılında %59 iken 2013 yılında %56,1 oldu. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine

bakıldığında, mutluluk oranı en yüksek % 65,1 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk
oranı ise % 54,5 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.
Genel Mutluluk Düzeyi, 2003-2013

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2013 yılında
%61,3’ü mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran %53,6 olarak gerçekleşti.
Bireyleri en çok aileleri mutlu etti
Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %73 olurken, bunu sırasıyla;
%12,9 ile çocuklar, %5,2 ile eş, %2,9 ile anne/baba, %2,5 ile kendisi, %1,7 ile torunlar ve
%1,9 ile diğer nedenler takip etti.
Mutluluk kaynağı olan değerlerde sağlık ilk sırayı aldı
Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %68 olurken, bunu
sırasıyla; %15,2 ile sevgi, %8,6 ile başarı, %4,1 ile para, %2,3 ile iş ve %1,8 ile diğer
nedenler takip etti.
Eğitimli insanlarda mutluluk düzeyi daha fazla
Yükseköğretim mezunu olanlarda mutluluk oranı %62,5 iken, bunu sırasıyla; % 59,8 ile
ilkokul, ilköğretim veya orta okul, %58,4 ile lise ve dengi okul, %57,3 ile bir okul
bitirmeyenler takip etti.
Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri arttı
Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2013 yılında en
yüksek memnuniyet oranı %79,4 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşti. Bunu sırasıyla; %76,4
ile ulaştırma %74,7 ile sağlık, %69,7 ile eğitim, %69,6 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve %52,8
ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.
Bireylerin %77’si kendi geleceklerinden umutlu
Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2012 yılında %76,6 iken
2013 yılında %77 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2012 yılında
%76,9 iken 2013 yılında %77,5, erkeklerin oranı ise 2012 yılında %76,3 iken 2013 yılında
%76,5 oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6200.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kocasinan Taşkın Kanallarını Temizledi
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sel tehdidini Sarımsaklı Kanalı’na aktaracak taşkın
kanalların kontrol edilip temizlendiğini söyledi.Başkan Bekir Yıldız, yağış mevsiminde
meydana gelebilecek sel ve su taşkını ihtimaline karşı...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, sel tehdidini Sarımsaklı Kanalı’na aktaracak taşkın
kanalların kontrol edilip temizlendiğini söyledi.Başkan Bekir Yıldız, yağış mevsiminde
meydana gelebilecek sel ve su taşkını ihtimaline karşı kuşaklama ve taşkın kanalları
yaptıklarının altını çizerek” Yoğun yağışlarda kuşaklama ve taşkın su kanallarının fonksiyonu
çok önemli. Kuşaklama ve taşkın su kanallarının yapılmadığı yerlerde yağış çok büyük zarar
verir. Meteorolojiden sürekli tahmin raporu alıyor, ona göre tedbir uyguluyoruz"
dedi.Erkilet’ten gelebilecek sel tehdidi altında olan Kocasinan Bölgesi’nde sel ve taşkınları
önlemek için Uzunkaş Deresi’ni açarak tehdidi kontrol altına aldıklarını vurgulayan Başkan
Bekir Yıldız," Yeni Sanayi-Şeker, Ziya Gökalp, Sarımsaklı ve Talat Paşa Kanallarıyla
yağışları ıslah ediyoruz. Kanallar hem taşkın suların getirdiği malzemelerle hem de
vatandaşlarımızın attığı cisimlerle doluyor. Bu kanalların tıkanmaması ve dolmaması için
kontrol ediyor, tedbir alıyor, temizlik yapıyoruz ” dedi.Sağanak yağışlarda oluşabilecek su
baskını ve taşkın etkisini kısa zamanda azaltmak için vidanjör, motopomp ve dalgıç
pompaların sayısını her yıl artırdıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” Yoğun yağışın her
hangi bir sel ve taşkın haline dönüşmemesi için hazırlıklı olmaya özen gösteriyoruz. Çok
kapasiteli vidanjörler, motopomplar, dalgıç pompalarımız var” şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6201.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri’de Sağanak Yağış Etkili Oldu
Kayseri’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oldu.Kayseri’de öğleden sonra
başlayan sağanak yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların
altına sığındı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü...
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Kayseri’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oldu.Kayseri’de öğleden sonra
başlayan sağanak yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların
altına sığındı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağmurun Cuma gününe kadar etkili olmasının
beklendiğini belirterek, zirai don uyarısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6202.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Şiddet görüyorsan, salla telefonu jandarma
gelsin
Vodafone Türkiye, ülkemizde giderek artan kadına yönelik şiddete karşı mobil iletişim
teknolojisinin gücünü kullanmak için harekete geçti ve “Kırmızı Işık” uygulamasını hayata
geçirdi.
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Vodafone Kırmızı Işık uygulaması, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk
kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Uygulama, her kesimden
kadının kolayca anlayabileceği basitlikte geliştirildi. Acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi
tek tuşla kaydedilebiliyor ve Salla&Uyar özelliğiyle telefonun sallanması ile kayıtlı kişilere
mesaj ve konum bilgisi “Acil SMS” olarak gönderiliyor. Ayrıca Alo 183, 155 Polis Imdat,
Ambulans ve Jandarma acil numaraları tek tuş ile aranabiliyor. Kırmızı Işık uygulamasında,
kadına en yakın ASPB Şiddet Önleme ve Đzleme Merkezi adresleri, başvurabileceği
kuruluşlar ve haklarıyla ilgili bilgiler de bulunuyor.
“Gelişimin öncüsü olmak için çalışıyoruz”
Vodafone Türkiye Đcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Kırmızı Işık uygulamasıyla
ilgili şu şekilde konuştu: “Vodafone Türkiye olarak toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü
olmak için çalışıyoruz. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü konumunda bulunan
telekomünikasyon sektörü ve “bilgiye anında erişim” imkânı ile mobil iletişim teknolojileri,
toplumsal dinamikleri, yaşantıları ve iş yapma biçimlerini kökünden değiştirebilecek çok
güçlü bir potansiyel barındırıyor. Bu konuda bir dünya devinin iştiraki olarak bizim
omuzlarımızdaki sorumluluk ise mobil iletişimin gücünü ülkemizde daha fazla birey için
erişilebilir kılmak, sosyal inovasyon alanında örnek olacak atılımlarda bulunmak. Ticari
faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal yatırımlarımızla da, toplumumuzun gelişmesine, yaşam
kalitesinin artmasına katkıda bulunma misyonuyla hareket ediyoruz. Başka bir deyişle mobil
ile inovatif çözümlerle sosyal dönüşüme olumlu katkıda bulunuyoruz. Kadının sosyal ve
ekonomik statüsünü yükselten çalışmalardan daha fazlasına ihtiyacı olduğunun da
bilincindeyiz. Vodafone olarak kadına yönelik şiddetin; ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir
toplumsal sorun olduğuna inanıyoruz. Đçinde bulunduğumuz dijital bağlantı çağında, bu
olguyla mevcut yöntemlerle birlikte yeni ve inovatif enstrümanlar geliştirerek mücadele
etmek son derece önemli.

Vodafone Türkiye olarak sadece mahkemelerin uygun gördüğü kadınlar haricinde ihtiyacı
olan tüm kadınlar için kadına şiddetin durdurulmasında etkili olacağına inandığımız Kırmızı
Işık uygulamasını geliştirdik.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6203.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

"Sen gidersen biz ne yaparız!”
Abdurrahman Dilipak, Bugünkü köşe yazısında AK Parti'nin iç tüzüğünde yer alan '3 dönem
meselesi'ni yazdı. Dilipak, yazısında bu karardan dönülmesinin yanlış olacağını belirterek,
birçok partilinin de başbakanın arkasına saklanarak siyaset yapmasını eleştiriyor.
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Birileri bastırıyor; “Aman bizi bırakıp gitme. Sen gidersen biz ne yaparız!”..
Öyle ya, o orada kaldığı sürece size bir zarar dokunmaz ve Türkiye büyümeyi sürdürür ve o
oradan gittiği gün işler sarpa sarar, öyle mi?
Bakın “Şeyh uçmaz, mürit uçurur” diye bir söz var! Sizi liderleriniz ve şeyhleriniz değil,
amelleriniz kurtarır..
“Uzun adam”ın ayağına taş değsin, saçının teline zarar gelsin istemem. O ayrı bir konu. Ama
söz verdiğinde sözünde duracak. 3 dönem ilkesel olarak doğru bir karardı ve bu karardan
dönülmemesi gerek.. Erdoğan da, Davudoğlu da, Babacan da yaşarken, ayakları üzerinde
dururken geri çekilecek ve yerlerine daha genç yeni isimler gelecek ve onlar arkalarına dönüp
“raina” değil, “unzurna” diyecekler.. Birbirlerine yardım ve dua edecekler..
Başbakan öyle anlaşılıyor ki bu durumda cumhurbaşkanlığına aday olacak, o da görevini
tamamlayıp yerini bir başkasına devredecek. Bu durumda yerel seçimlerin hemen akabinde
önce Ermeni meselesini, ardından Çankaya’yı konuşmaya başlayacağız..
Dışarıda da yapacak bir sürü iş var.. Abdullah Gül de, yükselmek için , daha önce yazdığım
gibi ĐĐK’na yükselecek..
Bildiğim kadarı ile Davudoğlu üniversiteye dönmek ve STK’larla çalışmalarını sürdürmek
istiyor.. Bakanlığın bürokrasisinden kurtulup “Sivil diplomasi”ye ağırlık vermek istiyor..
Hz. Ömer yaşıyor diye düşünelim, Halid b. Velid’in azlinde uyguladığı yöntemi hatırlayın!
“Müslümanlar zaferi neredeyse Halid b. Velid’den bekliyorlardı. Zaferin Halid b. Velid’den
değil Allah’tan olduğunu göstermek için Halid b. Velid’i azlettim. Yerine kölesi Zeyt
komutandır!”
Allah Hz. Ali’ye iktidar vermedi. Oysa o Allah’ın Arslanı, ilmin kapısı, Ehl-i Beyt’in kaynağı
idi!
Allah, Ebu Zer’e servet vermedi. Oysa o Peygamberin sevgili yol arkadaşı idi.. Đktisad
kuramcısı idi. Kendi acından öldü, karısı da.. Keçisi de!

Kimse sizi Allah’ın elinden alamaz.. Herkes için ancak yaptığının karşılığı vardır.. Allah
bizleri mallarımız, canlarımız, sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek
imtihan edecektir.. Allah servet ve iktidarı halklar arasında evirir, çevirir..
Ne kadar çok “Zafer” ve “Başarı”ya odaklandık.. Unutmayalım ki, kaybedilen savaşların da
kahramanları vardır, Hz. Ali gibi, Ömer el Muhtar gibi, Şeyh Şamil gibi, Hz. Salih, Hz. Lut,
Hz. Nuh gibi!
Mahkeme kadıya mülk değil! Siyasi makamlar da öyle.. Kimse kendini vazgeçilmez
sanmasın.. Mezarlıklar, öyleleri ile doludur! Herkes gibi günü geldiğinde peygamberler,
veliler, krallar, şöhret ve zenginlik sahipleri de gidecekler..
Kim neyi ihtirasla isterse, Allah o şeyi onun için imtihan vesilesi yapar. O iş “dua ile istenen
bela”ya dönüşebilir.. Dikkat edelim, bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeylerde
hayır olabilir. Biz hayırlısını isteyelim. “Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba
uğrayanların değil” diyelim.
Kimse Tanrıyı kıyamete, ya da iktidara, servete zorlayacak değil! Haşa! Allah’ın yetmeyen
aklına akıl, yetmeyen gücüne güç, yetmeyen parasına para yetirecek değildir. Allah bir şeye
hükmettiğinde “ol” der ve o olur! O esbabını da kendi yaratır.. Dilerse kâfirleri bile dinine
hizmet ettirir.. O işler Promete’nin peşinden gidenlerin işleridir.. Kimse Allah’ın elinden
servet ve iktidarı çalacak değildir! Onun adına mutlak anlamda, onun iradesi dışında bu
tasarrufa da sahip değildir..
Liderlerin, şeyhlerin, Mehdi’nin, hatta peygamberlerin kurtarıcı güçleri yok.. Onlar kurtuluşa;
Allah’a, resulüne, kitaba çağırırlar.. O mesajı açıklar, örnekleyerek yaşarlar, o kadar.. Birileri
liderlerini, örgütlerini Şeyhlerini, peygamberlerin sahip oldukları yetkinin üstünde görüyorlar
sanki. Devlet ve kralların kutsanması da bu anlayışın ürünü.. Kimi de din büyüklerini Đlah ve
Rab ediniyor bu şekilde, Allah korusun!
Hem zaten, işin sırrı şu değil mi: Her topluluk layık olduğu gibi idare olunur. Siz kendi
hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe, Allah sizin hakkınızdaki hükmü değiştirmeyecektir..
Tedbir takdire mani mi? Biz doğru olanı yapalım, sonunda iş olacağına varır..
3 dönem meselesinde ben kararı doğru buluyorum ve bu taahhüdün yerine getirileceğimi
ümid ediyorum.. Birilerinin Erdoğan’ı caydırma girişimlerini de doğru ve haklı bulmuyorum..
Bu karar, kendilerinden sonrakiler için de siyasi bir ahlak dersi olmalı. Yoksa bu emsal olacak
karar, daha sonra gelecekler için kötü bir örnek olabilir..
Yaşlılar ve tecrübe sahipleri bir adım geri çekilmeli, gençler, abileri yaşarken, onların
tecrübelerinden yararlanarak, kendileri yola revan olmalı ve zamanı geldiğinde yerlerini, daha
genç olanlara devretmeliler..Kimsenin bu işleri bırakıp, tatile çıkmalarından sözettiği yok..
Belki bu şekilde daha bağımsız, özgür bir şekilde, sınırları aşan bir hareket serbestiyesi içinde,
sırtında iktidar küfesi olmadan, evrensel anlamda çok daha verimli ve etkin olabilirler ve
görevi devralan kardeşlerinin önlerini açıp, arkalarını toplayabilirler..
Sonunda Allah’ın iradesi gerçekleşecek. Ben O’nun “rıza”sının verilen sözde durmak, siyaseti
Hz. Ömer, Hz. Ali hassasiyeti ile sürdürme yönünde olduğunu düşünüyorum.
Bir sonraki belediye seçimlerinde de bu hassasiyet aynen sürdürülmeli.. Bu seçimlerde aday
olmaması gereken bazı isimler yine aday oldular.. Bu işlere temiz gelip kirli gitmek, kirli
gelip temiz gitmek de mümkün. Temiz gelip temiz gidenler ve kirli gelip kirli gidenler de var
elbette.. Onun için seçtiklerinizin üzerinden gözünüzü eksik etmeyin.. Bu işler sadece onların
akıl ve vicdanlarına emanet edilmeyecek kadar önemli işlerdir.. Oy verdikleriniz de olsa bir
yanlışlık gördüğünüzde, eğer söz dinlemiyorlarsa, o zaman yapmanız gerekeni de
yapmalısınız.. Kol kırılıp yen içinde kalmamalı. Sonra kol ya kangren olur ya da çolak kalır.
Selam ve dua ile..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6204.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Develi Belediye Başkan Adayı Cabbar, Esnafı
Ziyaret Etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 30 Mart yerel seçimler kapsamında, Ak Parti
Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar ile birlikte, çarşı ve pazar esnafını ziyaret
etti.Esnaf ziyaretine milletvekilinin yanı sıra, Develi koordinatörleri,...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 30 Mart yerel seçimler kapsamında, Ak Parti
Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar ile birlikte, çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti.
Esnaf ziyaretine milletvekilinin yanı sıra, Develi koordinatörleri, ilçe teşkilatı ve belediye
meclis üyesi adayları da eşlik etti. Milletvekili Yaşar Karayel ve Develi Belediye Başkan
Adayı Mehmet Cabbar, pazar ve çarşı esnafının yoğun ilgisiyle karşılandı.Milletvekili Yaşar
Karayel ve beraberindeki heyet ilk olarak, Gaziler Beldesi'nde bir cenaze törenine katılarak,
ardından buradaki esnafları ziyaret etti.Daha sonra Şahmelik Köyü'ne geçen heyet, burada
vatandaşlarla bir araya gelirken, Ak Parti Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, 30
Mart yerel seçimler için destek istedi.Heyetin son durağı ise, Develi ilçesindeki pazar ve çarşı
esnafı oldu. Milletvekili Yaşar Karayel ve Mehmet Cabbar, pazar esnafı ziyaretleri sırasında,
pazar esnafının Mehmet Cabbar'a döviz yazılarıyla destek vermesi mutlulukla karşılandı.
Heyetin çarşı esnafını da ziyareti ile program son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6205.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Đleri Yaş Gebeliklerde Sık Kontroller Đhmal
Edilmemeli
Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Tolga
Atakul, ileri yaş gebelikler hakkında bilgi verdi.Memorial Kayseri Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Tolga Atakul, "35 yaş sonrası...
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Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Tolga
Atakul, ileri yaş gebelikler hakkında bilgi verdi.Memorial Kayseri Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Tolga Atakul, "35 yaş sonrası oluşan
gebeliklerde, yaşa bağlı oluşan ve giderek artan bir risk söz konusundur. Yaş ilerledikçe anne
adaylarında diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların ortaya çıkma ihtimali artmaktadır.
Bebekte kromozomal anomali yani Down Sendromu gibi sorunların ortaya çıkma olasılığı,
yaş ile direkt ve doğrusal olarak ilişki göstermektedir. Ancak ileri yaşlarda gebelikte ortaya
çıkabilecek sorunlar, anne adayının gebeliğe başlandığı anda kendisinde kronik hastalıkların
varlığı ya da yokluğu ile ilişkidedir. Bu nedenle özellikle 35 yaşından sonra planlanan
gebeliklerden önce rutin muayene yaptırmak çok önemlidir" diyerek şu bilgileri verdi:Kronik
hastalığınız varsa gebeliğinizi ertelemeyinKronik hastalığı olan kişinin gebe kalma yaşı
geciktikçe, gebelik esnasında anne ve bebek için de istenmeyen durumların ortaya çıkma
olasılığı artmaktadır. Kronik hastalığı olan kadınların gebelik planlarını ertelememeleri
önerilmektedir. Gebelikte genellikle 24’üncü haftadan sonra görülen hipertansiyona
“preeklampsi” adı verilir. Hastada preeklampsi gelişmiyorsa gebelik sırasında yaşanan
hipertansiyon çok büyük bir risk artışı oluşturmaz. Kronik hastalığı olmayan anne adaylarında
da ileri yaş preeklampsi riskini çok fazla artırmaz. Ancak gebelik sonunda tansiyon
yüksekliğinin seyri mutlaka takip edilmelidir. Gestasyonel diyabet (gebeliğe bağlı şeker
hastalığı) ileri yaşlardaki gebeliklerde yaşla doğru orantılı olarak artmaktadır. Uzun süreden
beri var olan ve kontrolsüz seyreden diyabet anne ve bebek için büyük tehlike oluşturabilir.
Böbrek, karaciğer, akciğer, kalp-damar hastalıkları ve derin ven trombozu gibi diğer kronik
hastalıklar da anne ve bebek için risk faktörüdür.Özel durumlar dışında rutin gebelik takibi
yapılmalıĐleri yaş gebeliklerinde anne adayları için en önemli tavsiye, gebelik öncesi genel
sağlık kontrollerinden geçmeleridir. Genel sağlık durumlarında herhangi bir sorun yoksa bile
böbrek fonksiyonları, tansiyon, şeker hastalığı açısından değerlendirilmelidir. Daha önce
rahim ve yumurtalıklarla ilgili bir problem izlenmemişse, çok sağlıklı bir gebelik dönemi
geçirebilirler.Gebelik öncesinde kullanılması önerilen folik asit ile birlikte yine gebelik
süresince vitamin takviyeleri de önemlidir. Anne adayında özel bir durum söz konusu değilse
yalnızcakromozom anomali testleri ile gebelikte herhangi bir risk artışının olup olmadığı
tespit edilebilir. Bunun için ek olarak bir takım girişimsel testler önerilebilir. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6206.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Đstiklal Marşının
Kabulünün 93. Yıl Dönümü Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Đstiklal Marşı’nın
kabulünün 93. Yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesajı
yayınladı.Başkan Hiçyılmaz, mesajında, Đstiklal Marşı'nın, bağımsızlığın,...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Đstiklal Marşı’nın
kabulünün 93. Yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesajı
yayınladı.Başkan Hiçyılmaz, mesajında, Đstiklal Marşı'nın, bağımsızlığın, Türk milletinin
kahramanlığının ve milli mücadelenin bir sembolü olduğunu belirterek, Merhum Milli
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlığımızın yegâne ifadesini Đstiklal Marşıyla ortaya
koyduğunu bildirdi.Hiçyılmaz, mesajında şunları kaydetti:
"Đstiklal Marşımız, kurtuluş savaşının sonrasında, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy
tarafından kaleme alınarak, TBMM'de kabul edilen, ülkemizin bağımsızlığının sembolü olan,
milletimizin kahramanlığını ve milli mücadelemizi en veciz sözlerle ifade eden, Türk
milletinin karakterini yansıtan eşsiz bir eserdir. Bu eşsiz eserin her bir kelimesi, her bir
mısrası bizlere anlamlı ve büyük mesajlar iletmektedir. Bu mesajları en ince ayrıntılarıyla
kavrayan bir nesil, ülkemizi her alanda dünyada lider bir ülke yapacaktır, bundan kimsenin
şüphesi olmasın. Ülkemizin düşman işgalinden kurtularak, milli mücadelemizin başarıya
ulaştığı ve bağımsızlığımızı kazandığımız o günleri, her Đstiklal Marşı okuduğumuzda
hatırlamaktayız. O günlerin heyecanını bu günlere aktaran Đstiklal Şairimiz Merhum Mehmet
Akif Ersoy'un ifadesiyle; "Allah bir daha bu millete Đstiklal Marşı yazdırmasın" diyorum.
Đstiklal Marşımızın kabulünün 93. Yıldönümünde, tüm Đstiklal şehitlerimizi, gazilerimizi ve
merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6207.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Peynir Bidonu Đçinde 16 Kilo Esrar Ele
Geçirildi
Kayseri polisi tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramalarda peynir bidonu içinde 16 kilo
700 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
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Kayseri polisi tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramalarda peynir bidonu içinde 16 kilo
700 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yolcu otobüsünü
durdurup arama yaptı. Yapılan aramalarda D.K. ve A.P.'ye ait olan iki adet peynir bidonunun
içine zulalanmış 9 adet streç naylona sarılı 16 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.
A.P.'nin üst aramasında ise 10 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 kişi, sorgularının
ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6208.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kaçak Saat Operasyonu
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda kaçak olduğu değerlendirilen 383 adet kol saati ele geçirildi.Edinilen
bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda kaçak olduğu değerlendirilen 383 adet kol saati ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda E.Ö.'ye ait tezgahtan 128, N.S.'ye ait tezgahtan ise
255 adet kol saati ele geçirildiği bildirildi.
Kol saatlerine el konulurken, E.Ö. ve N.S. hakkında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6209.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Baba Cinnetinin Yaşandığı Binanın Sakinleri
Uyuyamıyor
Kayseri'de cinnet getiren babanın 3 çocuğu ve eşini evde öldürdükten sonra 7 yaşındaki
oğlunu da 15. kattan atarak intihar etmesiyle psikolojileri bozulan bina sakinlerine Aile ve
Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğünden gelen psikolog Sefa Gül...
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Kayseri'de cinnet getiren babanın 3 çocuğu ve eşini evde öldürdükten sonra 7 yaşındaki
oğlunu da 15. kattan atarak intihar etmesiyle psikolojileri bozulan bina sakinlerine Aile ve
Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğünden gelen psikolog Sefa Gül Ceran tarafından psikolojik
destek verildi. Ceran, "Bu olay hem işinizi hem de sosyal hayatınızı ciddi manada etkilediyse
sizin tedaviye ihtiyacınız var" dedi.
Melikgazi ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde cinnet getirdikten sonra eşini ve 3 çocuğunu çekiçle
öldürdükten sonra 1 çocuğunu da 15. kattan atan 36 yaşındaki Nuri D., daha sonra intihar

etmişti. Olayın ardından apartmanda oturan bina sakinlerine Aile ve Sosyal Politikalar Đl
Müdürlüğünden gelen psikolog Sefa Gül Ceran tarafından psikolojik destek verildi.
Psikolog Sefa Gül Ceran, bina sakinleri ile yaptığı konuşmada, "Yakının ölümünü görmek bir
ruhsal travmadır. Travma sonrası stres, sizin belirtileriniz bu hastalığa uyuyor. Travma sonrası
stres hastalığını belirtileri şu şekilde; uykusuzluk oluyor, kabuslar görülüyor, olayla ilgili
anıların sık sık hatırlanması, sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve bu nedenle
kendini diken üstünde hissetme durumu oluyor. Travma sonrası stres hastalığının tedavisinde
hem ilaçların hem de psikolojik tedavilerin etkili olduğu görülmüştür. Travmatik olaydan
herkesin aynı oranda etkilenmediği açıktır. Travma ile ilgili az sayıda ruhsal belirtisi olsa da
hayatı çok fazla etkilenmemiş birçok insan vardır. Bazı kişilerde ise travmatik stres belirtileri
iş ve sosyal hayatı çok ciddi manada etkiliyor olabilir. Yani bu olay hem işinizi hem de sosyal
hayatınızı ciddi manada etkilediyse sizin tedaviye ihtiyacınız var. Bu açıdan travmanın
etkilerinin giderilmesi için herkesin ihtiyacına göre farklı tedavi yaklaşımları planlanmalıdır"
diye konuştu.
Psikolojik destek alan bina görevlisi Naci Karadut ise, “Bu geçen günkü olaylardan dolayı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından buraya psikolog ekibi geldi. Bina sakinlerimiz
gerçekten çok tedirgin. Herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. Bugün burada apartmanın
toplantı salonunda bina sakinleri biraz olsun dertlerini izah etti. Psikolog ekibi, buradaki
insanları rahatlatmak için bir şeyler anlattı fakat bu bizler için bir çözüm değil. Daha sonra
randevular alıp ileride daha yetkili birimlere gideceğiz çünkü çok rahatsız oluyoruz. Binada
yaşanan olay her an aklımıza geliyor. Uyku uyuyamıyoruz. Kendimizde değiliz" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6210.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Đncesu Belediyesinde Đşçileri Sevindiren
Sözleşme
Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Đncesu Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.Đncesu
Belediyesi Kültür Evinde gerçekleştirilen törene...
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Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Đncesu Belediyesi arasında bir süredir devam
eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alındı.
Đncesu Belediyesi Kültür Evinde gerçekleştirilen törene Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube
Başkanı Halil Özdemir, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Belediye ve sendika yetkilileri
ile çok sayıda işçi katıldı.

Đmza törenin de sözleşme görüşmelerinin 2 aydır devam ettiğini ve anlaşmaya varıldığını
belirten Hizmet-Đş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, “ Sözleşmemizin süresi 2
yıldır. Birinci yıl yevmiyelere yüzde 13 sosyal haklara yüzde 25’e varan zam yapıldı. Yani
arkadaşlarımızın maaşlarına birinci yıl ortalama yüzde 18 en düşük 250 TL zam gelecek.
Đkinci yılda yevmiyelere yüzde 12 sosyal haklara da ilaveten zam gelecek. Sözleşmemizde
kıdem zammı olduğu için yılı fazla olanlara 280 TL’ye kadar net zam gelecektir. Başkanımıza
özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Göreve geldiği günden bu tarafa ikramiyelerimiz ve
maaşlarımız günün de ödeniyor. Arkadaşlarımız da birlik, beraberlik huzur içerisinde
çalışıyorlar. Đncesu’ya ve belediyemize sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.
Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’da sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak
Türkiye’de bir çok belediyenin değişik kurumlara borcunun olduğunu ve işçilerin 10 yıldır
maaş konusunda hiçbir sıkıntı çekmediklerini söyleyerek, “ Maaşları gününde alan bir
belediyeyiz. Hiçbir kurumu da borcumuz bulunmamaktadır. Bunun yanında hizmet üreten
belediyeyiz.” Dedi.
Ak Parti hükümeti zamanın da geçici işçilere ve sözleşmeli çalışanlara kadro verildiğini
belirten Başkan Karayol taşeron şirketlerde çalışanlarında Türkiye genelinde çokluğuna
değinerek, “ Biz Đncesu Belediyesi olarak şirketle yaptığımız sözleşmede bunların kıdem
fonuna kesinti yaptırıyoruz. Emekli olanların kıdem aylığı alabilmesi için de bunu nadir yapan
belediyelerdeniz. Bu vesile ile verdiğimiz iyileştirmenin ailenizle birlikte çocuk çocuğunuzla
güle güle kullanın. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Şube Başkanı Özdemir Belediye Başkanı Karayol’a kendilerine ve işçilere göstermiş
oldukları hassasiyetten dolayı bir buket çiçek takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6211.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Đstiklal Marşı'nın Kabulünün 93. Yılı
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, ''Milli Marşımız, vatanın birlik ve beraberliğini, bağımsızlığını anlatıyor'' dedi.Đstiklal
Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi...
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, ''Milli Marşımız, vatanın birlik ve beraberliğini, bağımsızlığını anlatıyor'' dedi.
Đstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 93'üncü
yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Ali Yavuz, ''Öncelikle görev için yola çıkan ve
Kırşehir'de geçirdikleri kaza sonucu şehit olan 4 polisimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza
da acil şifalar diliyorum'' diye konuştu.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şehitlere ve bağımsızlığa hitaben Milli Marşı yazdığını
söyleyen Yavuz, ''Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmet
Akif Ersoy'un yazdığı şiir, Meclis tarafından okutulmuş, yasa çıkarılmıştır. Milli Marşımız
her şeyi anlatıyor, vatanın birlik ve beraberliğini anlatıyor, bağımsızlığımızı anlatıyor. Her
kelimenin ayrı bir anlamı var. Bundan dolayı da milli şairimize ne kadar dua etsek azdır.
Çünkü milli marşımız yazılalı 93 yıl oldu ama yeni yazılmış gibi okunduğu anda insana bir
heyecan veriyor. Vatan sevgisini ortaya çıkarıyor. Bundan dolayı da milli şairimize dua
ediyoruz, yattığı yer cennet olsun'' ifadelerini kullandı.
Dernek Başkanı Ali Yavuz, ''Bu vatan bizim, bu vatanın birlik ve beraberliğini koruması için
de birilerinin bir şey yapması gerekiyordu, bunu da Mehmet Akif Ersoy yapmıştır. Mehmet
Akif Ersoy, hiçbir savaşa katılmamış ama ülkemiz ve vatanımız için her bölgede hizmet
etmiştir. Şiirini para karşılığı satmamıştır. Vatan borcu diyerek yazdığı marşı devletimize hibe
etmiştir. Marş karşılığı verilen ücreti bile kabul etmemiştir. Böyle bir şair, hiçbir yerde, hiçbir
ülkeye nasip olmamıştır. Osmanlının son zamanlarında ülkemizi karıştırmak isteyen şer
güçler, boş durmuyor. Şimdi de ülkemizi karıştırmak için çalışıyorlar. Đçerimizde taşeronluk
yapanlar, vatan hainleri var. Bu vatan hainleri, ülkemizi karıştırmak istiyorlar, Türk milleti
huzursuz ediliyor. Ama biz millet olarak, şehit aileleri ve gaziler olarak bu vatana bedel
ödedik. Bayrağımız rengini şehitlerin kanından aldı. Bu bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır,
minarelerimizden ezan sesi dinmeyecektir. Biz Türk milleti olarak her zaman için ülkemizi
karıştırmak isteyenlere karşı dimdik ayakta duracağız. Bizim gidecek başka yerimiz, ülkemiz
yok. Bu ülke bizim ülkemiz. Karıştırmak isteyenlere en güzel cevabı verip ülkemizi huzura
kavuşturmamız lazım'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6212.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

“Avrupa Engellerini Aştık”
Kayseri’de Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulunan sekiz projeden biri de H.
Mustafa Postaağası Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmış olan proje
oldu.
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Gazetemize konu ile ilgili açıklama yapan okul Müdürü Abidin Akkaya; “Đlimizden bu sene
sekiz adet proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Bu sekiz
projeden biri de H.Mustafa Postaağası Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından
hazırlanmış olan projedir.
Ülkeler arası bir değişim sürecinde gerçekleşmiş olan projemiz kapsamında 10 eğitimcimiz
refakatinde 30 adet öğrencimiz, 18 Ocak -15 Şubat 2014 tarihleri arasında bir ay boyunca
“engelli öğrencilerimizin endüstriyel kontrol sistemleri alanında mesleki yeteneklerini
geliştirerek iş hayatı ve topluma entegrasyondaki dezavantajlılıklarının giderilmesi “

konusunda Fransa’nın Lyon şehrindeki işletmelerde ve eğitim kurumlarında proje konumuz
çerçevesinde uygulamalı eğitim ve inceleme faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir” şeklinde
konuştu.
Tüm masrafların Avrupa Birliği tarafından karşılanmış olan projede bölgemizdeki
işletmelerin ve eğitim kurumlarının yeni teknolojileri ve gelişmiş uygulamaları tanımaları
açısından oldukça önemli olduğunu kaydeden Akkaya; “Projemizin asıl uygulama alanı olan
staj faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanında Fransa’nın önemli tarihi ve turistik yerlerini de
gezme imkanı bulan öğrencilerimiz başta Paris, Lyon, Cenevre, Ansi olmak üzere bir çok
alanda gezi yapma imkanını da kazanmışlardır” dedi.
Projeye katılım nasıl oluyor?
Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
(Ulusal Ajans), AB’ye üye ve üye olmaya aday ülkelerin teknolojik, sosyal, kurumsal ve
kültürel alanda homojen bir yapıya sahip olmalarını amaçlayan programları yürütmekte ve bu
programların Türkiye’mizdeki işleyişini organize ve kontrol etmektedir. Bu programlardan
biri olan Leonardo da Vinci programı; organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği’ne üye
ülkelerin sorumluluğunda olan ve AB’ne üye ve üye olmaya aday ülkelerin mesleki
eğitimlerine yönelik politikalarını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik bir programdır.
Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile
uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa
boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6213.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

“Mustafa Kemal, Halife Olmak Đstiyordu”
Đlim Hikmet Vakfı’nda konuşan Ali kaçar, Kazım Karabekir ve ismet Đnönü’nün ifadelerine
göre Mustafa Kemal’in halife olmak istediğini, hatta halife kıyafetleri giyerek kendisini
geleceğin halifesi olarak lanse ettiğini söyledi. Kaçar, Mustafa Kemal’in bu isteğinden,
Đngiltere’nin halifeliğe karşı sert tutumundan dolayı geri adım attığını belirtti.
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‘Zirvedeki Mankurtlar’ kitabının yazarı Ali Kaçar;
“Bugünlere kolay gelmedik”
Đlim Hikmet Vakfı’nda düzenlenen söyleşide konuşan ‘Zirvedeki Mankurtlar’ kitabının yazarı
Ali Kaçar, resmi ideolojiyi eleştirel bir bakış ile değerlendirdi. Katılımın bir hayli yoğun
olduğu söyleşide Kaçar, Türkiye’nin bugünlere kolay gelmediğini söyleyerek; “1839
Tanzimat Fermanı ile başlayan adına batılılaşma denilen bir süreç söz konusudur. Daha sonra
Islahat Fermanı ve Abdülhamit’in tahta geçişi. Bu sürece kadar birçok olay gelişir. Özellikle
gayri Müslimlere tanınan haklar ve Osmanlı tebaasına mensup olanların gittikçe

Müslümanlara denk ve eşit hale getirilmesi, 1876 Meşrutiyetin ilanı ve 2. Abdülhamit’in başa
geçmesi… O dönemde meclis kurulur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu diye bir anayasa
oluşturulur. Ancak kısa bir süre sonra Çarlık Rusya ile 93 harbi diye bilinen bir savaş söz
konusudur. Bu savaşta Osmanlı imparatorluğu mağlubiyetle karşı karşıya geldiğinden dolayı
Abdülhamit Teşkilat-ı Esasiye’yi ve meclisi fesheder. Bu anlamda kendisine muhalif olan
kesimin bu tür isteklerini yerine getirmede tek başına ülkeyi idare etmeye başlar” dedi.
Abdülhamit üzerine oynanan oyunlar
Bu süreçte özellikle Avrupa ülkelerinde okuyan ve adına Jön Türkler denilen bir hareketin de
yavaş yavaş geliştiğini kaydeden Kaçar, Jön Türkler’in 1800’lü yılların sonunda
Abdülhamit’e darbe yapma girişiminde bulunduklarını ve başarısız olduklarını aktardı.
Bu dönemde Siyonistlerin de devreye girdiğini kaydeden Kaçar, sözlerine şöyle devam etti;
“Siyonistlerin bir taraftan, Filistin’de toprak almaları ve yerleşme istekleri vardır. Bu amaçla
da Abdulhamit’e çok yoğun olarak baskılar yapılır. Abdulhamit, tüm baskılara rağmen ne
Osmanlı topraklarında ne de Filistin topraklarında böyle bir şeye izin vermeyeceğini sert bir
şekilde dile getirmiştir. Ama hem içeride hem de dışarıda örgütlenen ve Siyonist çevrelerle de
ilişkileri olan güçlerin bir araya gelmesiyle 1908’de 1. Meşrutiyet ilan edilir. 1909’da sopalı
seçimler olarak tarihe geçen seçimler neticesinde Đttihat-ı Terakki’nin ağırlık olarak seçimleri
kazandığı görülür. 31 Mart vakası ile Abdülhamit’in hiç alakası olmamasına rağmen,
Abdülhamit’in üzerine gidilir ve Abdülhamit o dönemde tahtan indirilir. Abdülhamit’in tahtan
indirilmesi ile birlikte Osmanlı toprak ve kan kaybetmeye başlar.
O dönemde Berzenci olarak bilinen Şeyh Said vardır. Şeyh Said, O dönemde Abdülhamit’in
tarafını tutan ve dolayısı ile Đttihat ve Terakki’ye karşı çıkma suretiyle bunu hayatı ile öder.
Yani O dönemde Türkler ve Kürtler arasında herhangi bir problem yoktur. 1909 yılında
Abdülhamit’in devrilmesinin ardından Türkleştirme ve Türkçeleştirme adı altında birtakım
politikaların izlendiğini görüyoruz.”
“Almanlarla savaşa girmemiz, Đngiltere’nin işine gelir”
Bu gelişmelerin akabinde başlayan Trablusgarp ve Balkan savaşları ile Osmanlı’nın toprak ve
güç kaybetmeye başladığını belirten Kaçar; “Toprak ve insan kaybedilince Osmanlı halkına
dönük olarak ek vergiler konur. Asker ihtiyacının karşılanması içinde insanlar orduya çağrılır.
Bu durumların yaşanmasının ardından 1914’te 1. Dünya Savaşı başlar.
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Đttihat ve Terakki Osmanlı Đmparatorluğu’nun yönetimini ele
geçirmiştir. Enver, Talat ve Cemal paşalar çeşitli ülkelere başvurarak onlarla savaşa girmeyi
ister. Ancak hepimizin bildiği gibi daha sonra Almanya’nın yanında savaşa gireriz. Bu
Đngiltere’nin işine gelir.
Đngiltere’nin, Hindistan’a gidiş gelişi Osmanlı toprakları üzerinden gitmesi daha kolaydır ve
maliyetsizdir. Ayrıca halife olan Osmanlı Padişahının Đngiltere aleyhine fetva vermesi,
Đngiltere’yi olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden Đngiltere Osmanlı’nın parçalanmasını
istemektedir” dedi.
“Osmanlı topraklarında Đngiliz ve Fransız oyunları”
O dönemlerde Şerif Hüseyin’in de Osmanlı Đmparatorluğu’nu arkadan vurmak ve Arapları
bira araya getirerek bir Arap Krallığı kurma isteği bulunduğunu hatırlatan Kaçar;
“Abdülhamit bu hainliği bilir. Bu yüzden Şerif Hüseyin’i oğulları ile birlikte Đstanbul’da tutar
ve maaş bağlar. Bu şekilde Şerif Hüseyin’in Mekke ve Medine’ye gitmesine engel olur.
Ancak Đttihat ve Terakki başa gelince Hüseyin’i serbest bırakır ve Hüseyin bu tip ayak işlerine
başlar.
Đngiltere ve Fransa arasında 1916 Nisan ayında yapılan Sykes-Picot anlaşması ile Ortadoğu
bugünkü şeklini alacak şekilde paylaşılır. O dönemde Lübnan, Suriye, Irak, Ürdün ve Siyonist
Đsrail yoktur. Bu toprakların tamamı Bilad-ı Şam olarak bilinir. Buranın bir kısmını Fransa’ya
bırakırlar. Filistin ve Irak’ın bulunduğu yer ise Đngiltere’ye bırakılır. Aynı zaman da Çarlık

Rusya’sı ve Đtalya’ya da haber verilir. Kars, Ardahan ve Batum gibi yerlerde Çarlık
Rusya’sına verilir.
Aslında bu topraklar için Şerif Hüseyin’e söz verilmişti. Sadece Sykes-Picot anlaşması ile
yetinmezler. Suudi Arabistan’ın kurucusu olan Abdülaziz Đbn-i Suud ile de görüşürler.
Bununla da yetinmezler bir de Berzenci’ye Süleymaniye ve civarına Kürt Krallığı kurma
noktasında ona da söz verirler. Bolşevik Đhtilali gerçekleştiğinde Rusya’da yeni gelen yönetim
Fransa ve Đngiltere’nin yaptığı tüm anlaşmaları açıklar. Şerif Hüseyin bu anlaşmaları duyunca
çok şaşırır” şeklinde konuştu.
“Başörtüsünü, balkonda bile yasakladılar”
Bu durumun 1918 yıllına kadar böyle devam ettiğini kaydeden Kaçar; “1918 yılında yapılan
Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Đmparatorluğu parçalanır. 1919’da Cemiyet-i Akvam
(Birleşmiş Milletler ’in bugünkü ismi) kurulur. Bunların kuruluşun tek amacı vardır. O
dönemde emperyalist ülkelerin işgal etmiş oldukları topraklara yasal bir statü kazandırmaktır.
Bu cemiyet hiçbir zaman geri kalmış mazlum ülkelerin haklarını koruma noktasında hiçbir
gayret göstermemiştir.
1919’da Cemiyet’i Akvam ve mandaterlik uygulamasını getirir. Yapılan konferansların
ardından Suriye ve Irak Kurulur. Çeşitli ülkelere bağımsızlık verilir ve Ortadoğu’nun
bugünkü hali şekillenir. Önce bu ülkelere Valiler atıyorlar. Bakıyorlar ki valilere karşı halka
ayaklanıyor, bunların yerine bu sefer kendi yetiştirdikleri insanları getiriyorlar. Mesela
Tunus’un başına o dönem Habib Burgiba geldi. Habib Burgiba’nın tarihi geçmişine
baktığımızda 1930’lu yıllardan itibaren Fransa’da yetişen bir ailenin yanında eğitimini alan ve
tamamen Fransızların yetiştirdiği bir elemandır. 1950’li yıllarda Tunusluların başına getirilen
Burgiba, daha sonra başörtüsünü balkonda bile yasakladı. Orucu yasakladı. El Ezher ile
birlikte çok önemli bir eğitim merkezi olan Zeytune Đslam Üniversitesi’nde laik devlet
ülkelerinde uygulanan ders programını uygulayarak, istenilen üniversite olmaktan çok uzak
bir noktaya getirildi” ifadelerini kullandı.
“Anadolu uyanışı için başka bir isim tespit edilir”
Mustafa Kemal’in 1919’da Samsun’a çıkmasıyla ilgili olarak da resmi tarihlerde çok şey
söylendiğini belirten Kaçar, bunların tamamen doğru olmadığını söyledi. Şahbaba v.b.
kitaplarda bunun çok açık olarak görüldüğünü ifade eden Kaçar, şunları anlattı; “Mustafa
Kemal, Filistin Cephesi’nden, Osmaniye’ye döndüğü zaman, Vahdettin’e kendisinin Harbiye
Nazırı olması noktasında isteklerini içeren bir telgraf çeker. Daha sonra Đstanbul’a geldiğinde
Şişli’de kendisinin kiraladığı bir yerde kalır. O dönem de de ilişkileri çok ilginçtir. Bir
taraftan Đtalyanlarla görüşerek onlardan görev ister. Diğer taraftan Đngiltere ile görüşür. Ama
netice itibariyle Anadolu’da uyanışın tetiklenmesi için başka bir isim tespit edilir. Ancak
başkaları devreye girerek Mustafa Kemal’in gitmesini sağlarlar. Mustafa Kemal önce gitmek
istemez. Ancak Vahdet’inin yaptığı görüşmeler sonucunda ikna olur.
Mustafa Kemal’in o dönemde Đngiltere’ye rağmen ve kırık dökük bir gemiyle Samsun’a
gittiği söylense de bu da çok doğru değil. Özellikle o dönem incelendiğinde kimlerin nereye
gideceği Đngiltere’nin izniyle ortaya çıkıyor. O dönemde Falih Rıfkı Atay’ın, Çankaya isimli
kitabına bakılırsa orada da görülür.
Milli Mücadele Mustafa Kemal Samsun’a çıktığında başlanır denilir. Bunlar da doğru olan
şeyler değildir. Özellikle biz o dönemlerde Urfa, Gaziantep ve Adana civarlarına ve diğer
Anadolu illerine baktığımızda din adamlarının öncülüğünde bir mücadelenin başladığını
biliyoruz”
“Mustafa Kemal halife olmak ister”
Lozan’ın birinci aşamasında, Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey gibi birçok milletvekilinin
çok yoğun eleştiriler yaptığını dile getiren Kaçar; “Milletvekilleri, Türkiye’nin satıldığını, bir
takım tavizler verildiğini ve bunların kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtirler. Bu
yüzden birinci meclis feshedilir ve ikinci meclis kurulur. Đkinci meclis kurulduğunda henüz

Đkinci Lozan görüşmeleri başlamamıştır. Đzmir’de Đktisat Kongresi yapılması söz konusudur.
Oraya gitmek üzere illeri dolaşır. Balıkesir’deki meşhur hutbe o dönemde verilir. Kazım
Karabekir ve ismet Đnönü’nün ifadelerine göre Mustafa kemal halife olmak ister. Hatta o
kıyafetleri giyer, resim çektirir ve altına ‘Mefkure’ der. Yani kendisini gelecekteki halife
olarak lanse ettirir. Kazım Karabekir ve ismet Đnönü’nün anlattığına göre bu konuda zorla
ikna edilmeye çalışılır.
Özellikle Đngiltere’nin hilafeti mutlaka kaldıracaksınız, yoksa savaşırız tehdidi yerini bulur.
Çünkü o dönemde Haim Nahum adında bir Haham başı vardır. Bunun amacı Đnönü’yü,
Đngiltere lehine ikna etmektir. Bu görevi de çok iyi yerine getirmiştir. Bunu duyar duymaz
Türkiye’ye gelir. Đktisat Kongresi’nin bulunduğu Đzmir’e gider. Mustafa Kemal o zamana
kadar hilafetin lehine konuşur. Ancak Đngiltere’nin hilafeti kabul etmeyeceğini anladığı zaman
o günden itibaren hilafetin aleyhine konuşmaya başlar” şeklinde konuştu.
“Önce Đdamına sonra sanıkların dinlenmesine”
3 Mart 1924’te de hilafetin ilginç bir şekilde kaldırıldığını da belirten Kaçar, hilafetin
kaldırılması ve sonrası bazı ilginç anekdotları şöyle aktardı. Bazı milletvekillerinin ‘Osmanlı
hanedanının soyundan olanların sadece dışarı çıkarılmasını değil, ölmüş olanların
kemiklerinin bile dışarı atılması gerekir’ tarzında önergeler verdiler.
Muhalefete dönük olarak ülkenin çeşitli yerlerinde darağaçları kurulur. Bu darağaçlarında
insanlar sorgusuz, sualsiz asılır. Đstiklal Mahkemeleri’nin meşhur bir sözü vardır; “Önce
Đdamına sonra sanıkların dinlenmesine” diye tarihe geçen bir söz vardır. Gerçekten de öyle
olmuştur. Mustafa Kemal’in iki dudağı arasında çıkan her şey kanun hükmündedir.
Şapka kanunun ilanında, kanunun aleyhine yönelik olarak bir takım gösteriler yapılır. Halk
karakola gider; “Biz şapka giymek istemiyoruz” derler. Burada bir çavuş vardır; ‘Ben de
giymek istemiyorum’ der. Hatta şapkasını yere vurur ve üstüne çıkıp tepeler. Ama daha sonra
orada darağacı kurulduktan sonra da o asker tarafından verilen isimler tek tek idam edilir.
Đdam edilenler deniz kenarına kumluklara gömülürler ve bu gömülenlerin başına da asker
dikilir.”
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6214.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

“Milli Şairimizi, Yaşatmalıyız”
Uzman Diş Hastanesi Başhekimi Çetinay Örten, Đstiklal Marşı’nın 93’üncü yıldönümü
vesilesiyle bir basın bildirisi yayınladı.
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Çetinay, yayınladığı basın bildirisinde şunları aktardı; “Đstiklal Marşı; Milletimizin düşmana
karşı tek vücut halinde gerçekleştirdiği bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadesidir. 7’den
70’e tüm milletimizin o zamandaki imkânsızlıklara rağmen vermiş olduğu bağımsızlık
mücadelesi sırasında Mehmet Akif Ersoy’un, yüreğindeki vatan ve millet sevgisi ve her karış
toprağı şehit kanları ile yoğrulmuş aziz vatanımızın kaybedilme endişesinin yanı sıra,
Milletine olan inancının da ifadesidir.
Đstiklal Marşımız; Yıllardır milletimizin göğsünü kabartmış ve o zor günlerde milletimizin
moral kaynağı olmuştur. Ulusal kurtuluşumuz, sonsuz egemenliğimiz ve kahramanlığımız,
eşsiz anlatım, kalbimizdeki ortak duygu ve heyecan, bileklerdeki güç, göğüslerde atan
coşkulu yürek ve alınlarda parıldayan gururdur.
Mehmet Akif Ersoy Türk Milletinin gönlünden hiçbir zaman çıkmayacaktır. Ancak bizlere
düşen milletimizin içinden çıkmış, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u yaşatmak, eserlerini,
fikirlerini ve kişiliğini, bugünkü gençliğimize anlatmaktır. Geleceğimiz olan gençlerimizin,
Milli şairimizin vatanına ve milletine olan sevgisinden, bağımsızlığa olan inancından, en
önemlisi mücadele azminden öğrenecekleri birçok şey olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle
Đstiklal Marşımızın 93'üncü yıldönümünü kutluyor, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u Đstiklal
harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlık sevdası ile toprağa
düşmüş bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6215.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan,
Kazancılar Esnafına Ziyaret
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı esnafları ile bir araya gelerek, yakın dönemde fiziki yenileme
yapılacak çarşının proje tanıtımını gerçekleştirdi.Vatandaşların...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı esnafları ile bir araya gelerek, yakın dönemde fiziki yenileme
yapılacak çarşının proje tanıtımını gerçekleştirdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında, Melikgazi Belediyesi tarafından
hazırlanan 4 farklı proje, çarşı esnafının beğenisine sunuldu. AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı
Timur Barlas, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Demir ve çok sayıda partilinin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda projenin detaylarına ilişkin bilgiler veren Başkan Büyükkılıç,
önümüzdeki dönemde yenilenmesi planlanan çarşının çevresi ile bütünleşeceğini söyledi.
Tarihi Kapalı Çarşı ve Kayseri Kalesi’ne açılan kapıları ile Kayseri’nin en önemli ticaret
merkezlerinden olan çarşının, yenilene yüzü ile en kısa süre içerisinde bölge esnafının
hizmetine sunulacağı bilgisini veren Başkan Büyükkılıç:

“Melikgazi sınırları içerisinde bulunan ve genellikle sarraflarımızın yoğunlukta bulunduğu
Kazancılar Çarşı’mızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturmak için 4 farklı proje
hazırladık. Bölge esnafımızın beğenisine sunduğumuz bu projelerde çarşının daha modern,
daha kullanışlı ve estetik bir görünüme kavuşturulması planlanıyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve
Kayseri Kalesi’ne açılan kapıları ile önemli bir ticaret merkezi konumundaki Kazancılar
Çarşısı, yıllardır süregelen ticari yapısı ile şehrin can damarı konumundadır. Buranın
bölgesindeki tarihi dokuya yakışır bir şekilde yeniden planlanmasını yaparak, bölgesi ile
bütünleşmesini sağlayacağız. Bu amaçla hazırladığımız 4 farklı projeyi çarşı esnafımızın ve
vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. En çok beğeni toplayan projemizi bölge esnafımızı
mağdur etmeyecek şekilde inşa edecek ve halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.
Başkan Büyükkılıç, açıklamasının ardından beraberindekilerle birlikte çarşı esnafını ziyaret
etti. Dükkanları tek tek dolaşan Başkan Büyükkılıç, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan
vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Dükkan sahiplerinden gelen çay ve kahve ikramlarını geri
çevirmeyen Büyükkılıç, kendisine gösterilen ilgiye tatlı ikramında bulunarak karşılık verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6216.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Sahte ‘hızır’lar Kayseri’yi Mesken Tuttu
Kayseri’de kendisini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtan ve dolandırdığı kadından 5 adet
burma bilezik, 1 adet 22 ayar altın set, 100 avro ve 700 TL para alan bir kişi polis tarafından
yakalandı.Edinilen bilgiye göre S.B.’nin, Seyyid...
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Kayseri’de kendisini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtan ve dolandırdığı kadından 5 adet
burma bilezik, 1 adet 22 ayar altın set, 100 avro ve 700 TL para alan bir kişi polis tarafından
yakalandı.
Edinilen bilgiye göre S.B.’nin, Seyyid Burhaneddin Türbesi’ne gelen Şerife Y.’yi, "Ben Hızır
Aleyhisselamım. Allah tarafından senin için özel olarak gönderildim" diyerek etkilediği
öğrenildi.
Şerife Y.’nin parası olmadığını söylemesi üzerine S.B.’nin, “Yok deme. Yok dedikçe yok
olur” diyerek paraları cennete girmesi karşılığında dağıtacağını söylediği ileri sürüldü.
Şerife Y.’nin bu konuşma sonrasında evde bulunan 5 adet burma bilezik, 1 adet 22 ayar altın
set, bir çeyrek altın, iki taşlı yüzük, 100 avro, 700 TL parayı alarak kendisini sahte Hızır
Aleyhisselam olarak tanıtan S.B.’ye verdiği bildirildi.
Yapılan şikayet sonrasında Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı
dolandırıcılık ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında şüpheli S.B.’nin yakalanarak gözaltına
alındığı kaydedildi. Yapılan çalışmalarda altın ve paralar bulunamazken, Emniyet
Müdürlüğünde yapılan sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan S.B.’nin Denetimli
Serbestlik Yasası çerçevesinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

S.B.’nin Kayseri’de kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4.
şüpheli olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6217.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Erciyes Yolu Sisle Kaplandı
Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları Kayseri'de de etkisini gösterirken,
Erciyes yolu sise büründü.Olumsuz hava koşulları nedeniyle sise bürünen Erciyes yolunda
seyir halinde olan sürücüler, araç kullanırken önlerini görmekte...
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Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları Kayseri'de de etkisini gösterirken,
Erciyes yolu sise büründü.Olumsuz hava koşulları nedeniyle sise bürünen Erciyes yolunda
seyir halinde olan sürücüler, araç kullanırken önlerini görmekte zorlandı. Erciyes Dağı ve
tesisler siste kaybolurken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre bugün en
düşük hava sıcaklığı -2 derece, yarın ise -5 derece olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6218.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kocasinan'dan Satılık Sosyal Tesis Ve Konut
Alanı
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 18 Mart 2014 Salı günü yapacakları ihalede sosyal
tesis alanıyla, konut ve ticaret arsası satacaklarını söyledi.Başkan Bekir Yıldız, belediyenin
kaynak, vatandaşın da arsa ihtiyacını karşılamak...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 18 Mart 2014 Salı günü yapacakları ihalede sosyal
tesis alanıyla, konut ve ticaret arsası satacaklarını söyledi.
Başkan Bekir Yıldız, belediyenin kaynak, vatandaşın da arsa ihtiyacını karşılamak için
ürettikleri gayri menkulleri ihaleyle satacaklarının altını çizerek“2886 Sayılı Devlet Đhale
Kanunu’nun 45. maddesine göre bir halı saha alanı, 7 konut alanı, bir konut dışı kentsel
çalışma alanı, bir fırın alanı, 6 tane de konutu açık artırmayla satacağız” dedi.
Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait Erkiletteki sosyal tesis alanının yaklaşık 3 bin
metrekare olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Erkiletteki fırın arsası 588, konut dışı
kentsel çalışma alanı ise bin 123 metrekaredir. Pervane ve Erkiletteki konut alanlarının
büyüklüğü de 597 ile bin 55 metre kare arasında değişmektedir. Oturulabilir 6 konut 138 ile
254 metrekare arasında genişliğe sahiptir. Gayri menkullerin muhammen bedelleri de 65 bin
ile 675 bin lira arasında değişmektedir" şeklinde bilgiler verdi.
Başkan Bekir Yıldız, 18 Mart 2014 Salı günü saat 14. 30'da Encümen huzurunda ihaleyle
satılacak gayri menkulleri almak için müracaat eden vatandaşlara 17 Mart 2014 Pazartesi
günü saat 9.30 ve 14.30'da Kocasinan Belediyesi Emlak Müdürlüğü elemanlarının yer
gösterimi yapacağını, ayrıca www.kocasinan.bel.tr adresinden de bilgi alınabileceğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6219.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Sepette Çocuklarını Taşıyan Aileye, Valilik
Sahip Çıktı
Kayseri Valiliği, “Üstü Kâğıt Altı Çocuk Sepeti” başlığıyla kamuoyunda gündeme gelen
haberde yer alan baba ve iki çocuğuna ulaşılarak hem çocukların ihtiyaçlarının karşılandığını
hem de çocuklarına davranışı konusunda...
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Kayseri Valiliği, “Üstü Kâğıt Altı Çocuk Sepeti” başlığıyla kamuoyunda gündeme gelen
haberde yer alan baba ve iki çocuğuna ulaşılarak hem çocukların ihtiyaçlarının karşılandığını
hem de çocuklarına davranışı konusunda aileye sosyal destekte bulunulduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Cumartesi günü, bir baba ile iki çocuğunun
üzerinde atık kâğıtlar bulunan el arabası ile görüntülendiğini ve bu görüntünün “Üstü Kâğıt
Altı Çocuk Sepeti” başlığı ile haberleştirilerek kamuoyunda yer aldığı hatırlatıldı.
Haberin yayınlanmasının hemen ardından aileye sosyal yönden destek olmak ve konu ile ilgili
bilgi almak için sosyal hizmet uzmanları aracılığı ile haberi hazırlayan muhabir ile temasa
geçildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
“Muhabirin de ailenin kimliğine ve ikametine ilişkin bir bilgi edinemediğini belirtmesinin
ardından Valiliğin talimatı ile Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Müdürlüğü ekiplerinin
başlattığı koordineli çalışma sonucunda aile tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan baba, Aile
ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü’ne davet edilerek, çocuklarına bu şekilde muamelede

bulunmasının doğru olmadığı ifade edilmiştir. Çocukların babası P.Z. 1 hafta önce
Gaziantep’ten Kayseri’ye geldiklerini, birkaç yıldır bu amaçla ilkbahar aylarında Kayseri’ye
gelip sonbaharda Gaziantep’e döndüklerini, önümüzdeki hafta annesinin Kayseri’ye gelerek 3
ve 5 yaşlarındaki çocukların bakımını üstleneceğini söylemiştir. Ayrıca, bu ailenin, geçen yıl
aynı şekilde çocuğunu kâğıt topladıkları arabada taşıyan aile ile yakın akraba olduğu tespit
edilmiştir.”
Valilikten yapılan açıklamada, benzeri konumda olan aile ve çocuklara ulaşmak ve aileleri
bilgilendirmek amacıyla 2014 yılı başında il genelinde bulunan bütün okullarda hem
çocuklara hem de ailelere yönelik önleyici tedbirler alınması için aile eğitim programları
başlatıldığı da vurgulandı.
Haftanın üç günü olmak üzere yıl boyunca planlanan eğitimlere Ocak ve Şubat aylarında 2
bin 400 kişinin katıldığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Ayrıca ilimizdeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü uzmanlarınca geçtiğimiz bir yıl içinde
18 yaş altı madde bağımlılığı, sokakta çalıştırılma, suça sürüklenme ve okula devam
etmemenin kronikleştiği toplam 262 vakaya yönelik müdahaleler yapılmıştır. Müdahale
edilen vakalardan, 96’sında çocukların okula gönderilmediği, 6’sının dilendirildiği, 138’nin
sokakta çalıştırıldığı ve 35 çocuğun da sokakta çalıştırılma riski altında bulunduğu tespit
edilerek sosyal hizmet uzmanları tarafından gerekli destek ve rehberlik çalışmalarında
bulunulmuştur. Maddi yetersizlik içinde bulunan ailelere de sosyo-ekonomik destek hizmeti
başlatılarak bu çocukların sokaklarda çalıştırılması önlenmiştir. Bunun yanı sıra sokakta anne
veya babasının yanında bulunarak çalıştırılma riski altında bulunan 35 çocuğun ailesinin
desteklenmesi suretiyle eğitime kazandırılmaları sağlanmış olup sokakta çalıştırılmaları
önlenmiştir. Ayrıca aileleri tarafından yeterince bakım ve gözetimi yapılamayan ve istismar
edilen 6 çocuk da ailelerinden alınarak devlet koruması altına alınmış ve kurum bakımı
hizmetine başlamıştır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6220.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Talas’ta Palancıoğlu RüzgÂrı Esiyor
Talaslı bayanlarla buluşan AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu,
projeleri ve güler yüzü ile Talaslı bayanlardan tam destek aldı.Talas Mevlana Mahallesinde
bulunan seçim bürosunda Talaslı bayanlarla bir araya gelen AK...
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Talaslı bayanlarla buluşan AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu,
projeleri ve güler yüzü ile Talaslı bayanlardan tam destek aldı.
Talas Mevlana Mahallesinde bulunan seçim bürosunda Talaslı bayanlarla bir araya gelen AK
Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, projeleriyle tam not aldı.
Hazırlanan projelerde bayanların başköşede olduğunu belirten Palancıoğlu, kapalı çocuk
parkı, el ürünleri satış merkezi, kapalı çarşı, evlilik merkezi, Talas faytonu projelerini

anlatarak projelerin önemine dikkat çekti. Bayanlara birde müjde veren Palancıoğlu Ali Dağı
yürüyüş, binicilik ve bisiklet parkuruna ücretsiz servis imkânı sağlanacağını böylelikle
kurulacak tesislerden herkesin faydalana bileceğini söyledi.
Projelerini en ince ayrıntısına kadar anlatan Palancıoğlu, ''Sizleri, bayanlarımızı rahatlatırsak,
kafanız rahat olursa, evinize ve çocuklarınıza daha fazla vakit ayırabilirseniz bu ülkenin
geleceği açık olur. Şu anda birçok ülkeden teknolojik olarak elhamdülillah ilerdeyiz. Ama
bizim en büyük avantajımız aile yapımız. Yurt dışına gidin bakın bir çocuk, annesini babasını
yılda bir defa görüyor. Onun için anneler günü, babalar günü gibi günler var. Bizim aile
yapımıza sahip çıkmamız gerek bizim geleceğimiz bu gençler ve çocuklarımız inşallah onları
da iyi yetiştirecek projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Đnsan kaynakları geliştirme
merkezimiz. Bu projemiz bir belediye tarafında yapılması beklenen en son şey beklide ama en
önemli olan projelerimizden biride bu. 10 ile 20 yaş arasında ki gençlerimize vizyon
vereceğiz. Doğru iş, doğru meslek seçmelerini sağlayacağız. Doktorluk nedir, Mühendislik
nedir, üretim nedir bu alanları hepsini yerinde görmelerini sağlayacağız’’ dedi.
Toplantıya gelen bayanların sıkıntılarıyla tek tek ilgilenen Palancıoğlu, ‘’Talas Seninle Gurur
Duyuyor’’ tezahüratları ve alkışlarla uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6221.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Medya Okuryazarlığı Dersinde 'online' Dönem
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır, medya
okuryazarlığı dersi öğretmenlerine ve öğrencilerine, online eğitim vermek için web sitesi
kurulduğunu söyledi.Dekanlık binasında basın açıklaması düzenleyen...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Đletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır, medya
okuryazarlığı dersi öğretmenlerine ve öğrencilerine, online eğitim vermek için web sitesi
kurulduğunu söyledi.
Dekanlık binasında basın açıklaması düzenleyen ERÜ Đletişim Fakültesi dekanı Prof Dr.
Hamza Çakır, fakültelerinin yürüttüğü proje hakkında bilgiler verdi. Çakır, "Yürütücüsü
olduğumuz AB projesi, medya okuryazarlığı dersini veren öğretmenlere medya okuryazarlığı
kendi
uygulamalarını
ve
yenilikleri
alanında
kendilerini
geliştirebilecekleri,
paylaşabilecekleri, sorunlara çözüm veya metaryal arayabilecekleri bir mesleki gelişim ve
eğitim hizmeti sunuyor. Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci mesleki eğitim
Programı çerçevesinde yürütülen Medi@Ware Projesi temel olarak medya okuryazarlığı
eğitimini veren öğretmenlere yönelik olsa da medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişkili tüm
bireylere hitap ediyor ve eğitim olanaklarını güçlendirmeye çalışıyor" dedi.
Proje ile öğretmenlere ve öğrencilere kolaylık sağlanacağının altını çizen Çakır, "Mesleki
eğitime süreklilik ve yenilenme perspektifi ile odaklanan proje, hizmet içi eğitim

uygulamalarının kısıtlıklarını aşarak bireyleri eğitim faaliyetlerinin içerisine çekebilmeyi,
böylelikle fırsat eşitliği yaratmayı planlıyor. Yeni unsurları içeren eğitim ortamında klasik
eğitimle e-eğitimi birleştiren Medi@Ware'in sanal öğrenme ortamı, kullanıcı dostu yapıda ve
gelişen teknolojiler ile uyumlu. Avrupa Medya Okuryazarlığı Merkezi Projesi'nin temel
yaklaşımını
dikkate
alarak
geliştirilen
projenin
sunduğu
olanaklara
http://mediaware.erciyes.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor. Etkileşimli eğitim üniteleri,
veritabanları, makaleler, online sınav, bilgi ve deneyim iletişimi üniteleri ile Medi@Ware
Projesi, medya okuryazarlığı alanında karşılaştığımız sorunların çözümüne, eğiticilerin
eğitimi bağlamında önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6222.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ünlü Tiyatrocu Haldun Dormen Kayseri'ye
Geliyor
Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, Talasemililer yararına
düzenledikleri tiyatro gösterisine ünlü tiyatrocu Haldun Dormen'in de katılacağını
açıkladı.Başdemir, "Talasemi ve Lösemililer Derneği 2014 yılı programı...

12 Mart 2014 Çarşamba 15:00

Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, Talasemililer yararına
düzenledikleri tiyatro gösterisine ünlü tiyatrocu Haldun Dormen'in de katılacağını açıkladı.
Başdemir, "Talasemi ve Lösemililer Derneği 2014 yılı programı içerisinde sosyal ve kültürel
çalışmalarını yapmaya başladı. Kısmet olursa 22 Mart 2014 yılı saat 14.00’da Kadir Has
Kültür Merkezi’nde bir tiyatro oyunu sergilenecektir" dedi.
Başdemir, "Bu çalışmalarımızın bize göre en önemli olması Türkiye genelinde bir seyirci
rekoru kırmak istiyoruz. Bu amaçla da mevcutta bulunan 845 kişilik tiyatro seyircisini 1200
çıkarmak suretiyle Kayseri’de gerçekten bu güne kadar uygulanmamış bir seyirci kapasitesini
yakalamak için böyle bir anlaşmayı yaptık. Kısmet olursa 'Kibarlık Budalası' ismindeki
komedi tiyatro oyununu Türkiye'nin çok değerli tiyatro duayeni sayın Haldun Dormen’in
eşliğinde oyuncular bu oyunu sergileyecek" dedi.
Başdemir, şu şekilde konuştu:
" Oyuncularımızdan Göksel Kartay, Hakan Altıner, Hilmi Özçelik, Deniz Ceyil, Efe Deprem,
Bahadır Vatanoğlu, Işık Selin Kuyumcu oyunumuzun yönetmeni Hakan Altıner sayesinde
Kayseri’demizdeki salonumuzda sergilenecek. Bu tiyatro etkinliklerimizin en çok beklentisi
maddi bir gelir bekliyoruz bu gelirimizin amacındaki esas şey mevcutta bulunan bir
aracımızın olmayışı var fakat çalışır durumda olmayışı bizi üzüyor o yüzden buradan bir araç
almayı düşünüyoruz. Hem tiyatroya gelen hasta ve yakınlarımızın da burada moral olmasını
diliyoruz. Talasemi Lösemiler Derneği her yıl düzenli olarak yılda üç beş defa tiyatro
getirmek suretiyle kültür hizmetlerini devam ettiriyoruz. Bu kültür hizmetlerinde yaptığımız

en büyük oyun olacak. Bu oyuna Kayseri’deki değerli iş adamlarını, çalışanları, bürokratları
bütün esnaf kardeşlerimize herkese sesleniyorum buradan bu tiyatroya sahip çıkmalarını.
Desteklerini bekliyoruz. 1200 sayısına ulaşmak için Kayseri’nin seferber olmasını istiyoruz.
Artık bir rekorun arkasında büyük bir beklentimiz var. Đdealimizin gerçekleşmesini
bekliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6223.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Tarih Boyunca Put ve Putperestlik
Đlk insanın yaratılışı, ilk isyanın da başlangıcıydı yeryüzü tarihinin. Allah, Âdem’i
yarattığında, diğer Kendisini hamd ile takdis ve tesbih eden varlıklara secde etmelerini ve
yarattığı bu yeni varlığın farklılığını kabullenmelerini istemiş,bu emre Melekler itaat ederken,
Cinlerden olan Đblis isyan etmiştir. Bu isyan Yüce yaratıcının varlığına/birliğine değil,
emretmiş olduğu buyruğuna karşıidi. Yaratılış fıtratlarının üstünlüğünün kendisini galebe
çaldığı bir bakış açısı idi. Ateşin topraktan üstün olduğunun haykırışı idi. Đleriki tarihlerde
başlayacak Yüce Allah’ın Rububiyette ve Ulûhiyette eş koşulmasının da temelleri böylece
atılmış olacaktır. Bu ilk isyan kıyamete kadar devam edegelecek olan TEVHĐD ve ŞĐRK
mücadelesinin de başlangıcıydı.
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Đlk insanın yaratılışı, ilk isyanın da başlangıcıydı yeryüzü tarihinin. Allah, Âdem’i
yarattığında, diğer Kendisini hamd ile takdis ve tesbih eden varlıklara secde etmelerini ve
yarattığı bu yeni varlığın farklılığını kabullenmelerini istemiş,bu emre Melekler itaat ederken,
Cinlerden olan Đblis isyan etmiştir. Bu isyan Yüce yaratıcının varlığına/birliğine değil,
emretmiş olduğu buyruğuna karşıidi. Yaratılış fıtratlarının üstünlüğünün kendisini galebe
çaldığı bir bakış açısı idi. Ateşin topraktan üstün olduğunun haykırışı idi. Đleriki tarihlerde
başlayacak Yüce Allah’ın Rububiyette ve Ulûhiyette eş koşulmasının da temelleri böylece
atılmış olacaktır. Bu ilk isyan kıyamete kadar devam edegelecek olan TEVHĐD ve ŞĐRK
mücadelesinin de başlangıcıydı.
Âdem ve eşi kendilerine sunulan her türlü nimet içerisinde cennet de yaşamlarını
sürdürmekteve Rablerini hamd ile tesbih etmekteydiler. Kovulmuş ve lanetlenmiş Şeytan, bu
huzuru daha fazla sürdürmelerine göz yumamaz bir tavırla insanoğlunun Âdem de şekillenen
ilk yasak kılınan buyruğa karşı gelmelerini ve kendisi ile beraber kovulanlardan kılınmalarını
sağlayacaktı. Ve başarılı da oldu. Ama kendisi gibi sürdürülebilirliğini sağlayamadı. Âdem
hatasını anladı ve hemen pişman olanlardan olarak Yüce yaratıcısına secdeye kapanarak
tövbesini sundu. Ve Adam oldu. Đblis isyanın da direndi ve Şeytan oldu.
Tarihi süreç içerisinde çoğalan insanoğlu bu Tevhid ve Şirk mücadelesinin ana unsurları
olarak geçici bir yaşamın merkezi olan yeryüzündeki rollerini, ebedi bir hayatın sunulduğu
ahiret yaşamında ki akıbetlerinin hazırlayıcısı olarak icra etmektedirler. Tevhid mücadelesinin

öncülüğünü Allah’ın kendi kavimlerinden seçtiği erdem sahibi elçileri ve bu elçilerin varisleri
olan müminler, şirkin öncülüğünü ise kıyamete kadar kendisine mühlet verilenlerden olan
Şeytan ve onun yolunda giden ete/kemiğe, şekillere, ideolojilere bürünmüş tağutlar/putlar ile
temsil edilmektedir.
Tevhid çağrısı; Kâinatın/varlıkların/semavatın ve arzın, mülkiyetin yegâne sahibi ve yaratıcısı
olan Allah’ü Teâlâ’nın her anlamda birlenmesi, O’na hiçbir şeyin ortak koşulmaması ve
beşeriyetin kendi arasındaki hukukunun da belirleyicisi olduğunu kabullenmek ve gereğini
yerine getirmektir. Şirk ise; Yaratıcı olarak kabullendikleri Allah’ü Teâlâ’ya bir takım
varlıkları, nesneleri, kurum ve kuruluşları ortak kılmak suretiyle Kendisine daha çok
yaklaşılacağını, yeryüzüne müdahil olmayıp ve sadece göklerde taht kuran bir varlık olarak
görme çağrısıdır. Bu oyun, çirkin amellerin ve düşüncelerin Şeytan tarafından insanlara güzel
gösterilmesidir.
Put ve putçuluk şirk dininin adeta vazgeçilmezleridir. Kerim kitabımızda sanem (çoğulu
esnam) olarak geçen bu kelime heykel, dikili taş, ideoloji, kurum ve kuruluşlar…vs birçok
geniş anlamda kullanılmaktadır. Türkçe de kullandığımız put kelimesi ise Farsçadan geçmiş
ve bizim dilimizde “Fetiş” olarak isimlendirilen “Doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan
canlı veya cansız nesne” tanımının karşılığıdır. Đnsanların Yüce Yaratıcıya ulaşmada aracı
koşarak Rablik ve Đlahlık sıfatlarının bir kısmını tevdi ettiği nesneler.
Kerim kitabımız geçmiş kavimlerin kıssalarını anlatırken ortak özelliklerinin; Tevhidi
gerçeklerden uzaklaşarak şirk içerisine gömülmek suretiyle yeryüzünün bir adalet toplumu
olmaktan çıkarılarak, zulüm toplumuna dönüştürülmesi mücadelesi olarak bildirmektedir.
Detayları ile verilen ilk örnekleme Nuh kavmidir. Đnsanlığın ikinci atası olarak bilinen ve ilk
toplumsal helakin yaşandığı bu kavim, azgınlıkta sınır tanımaz olmuş, asırlarca uğraşmasına
rağmen bir gemi dolusu iman erinden fazlasını tufandan kurtaramayan bir peygamberin
Tevhid mücadelesi bütün ayrıntılarıyla işlenmiştir. Büyük bir günün azabından
kurtulmalarının tek yolunun Bir olan Allah’a kulluk etmek olduğunu ve O’na hiçbir şeyi ortak
koşmamaları gereğini haykırmaktan başka bir şey yapmayan bu kutlu elçi başta öz oğlu ve eşi
olmak üzere kavminin kahir ekseriyeti tarafından yalanlanmıştır.
Put ve putçuluk dediğimizde Đbrahim peygamber kıssası bize çok farklı şeyler anlatmaktadır.
Panteonda ki put yapımcısı ve oranın muhafızlığını yapan başta babası Azer’e ve tüm
Mezopotamya’daki Keldani kavmine tapına geldikleri bu varlıkların aczi yetini tüm putları
kırıp en büyüğünün boynuna astığı balta ile düşünmelerini ve ibret almalarını salık
vermektedir. Güneşin, ayın ve yıldızların batmasıyla “batanlar benim Rabbim olamaz”
diyerek kavmine bunlarında bir fayda ve zarar sağlayıcılar olamayacağını bildirmektedir.
Yine Musa peygamberin Đsrail oğulları ile olan mücadelesinde kendisini Rab olarak ilan eden
Firavunun zulmünden kurtardıktan sonra, aralarında Harun peygamber bulunmasına rağmen
Samir’inin yapmış olduğu buzağıdan puta nasıl tapına geldikleri üzerinde çok düşünmemiz
gerekiyor. Samir’i ve puta tapan diğer Đsrail oğulları bu buzağıya kendilerini Allah’a daha çok
yaklaştırması için tapındıklarını iddia etmişler ve adeta niyetlerinin sahih olduğunu
vurgulamışlardır.
Hz. Peygamber (sav)’in kavmi de putperest bir topluluktu. Onlarda Göklerin, yerin, kâinatın
tek yaratıcısının, yağmuru yağdıranın, güneşin doğudan doğmasını sağlayanın, ayın ve
yıldızların yaratıcısının Allah olduğunda hiç şüpheleri yoktu. Lat, Menat, Uzza, Hubel ve
yüzlerce, binlerce put onların Allah ile irtibatını sağlayan birer nesnelerdi. O müşrikler,
Allah’ın yeryüzüne müdahil olmaktan uzak, bu işi seçkin insanlar, nesneler ve Darun Nedve
kanalı ile yaptığına inanmaktadırlar. Kendi aralarındaki hukuku kendileri belirlemekte, olağan
ve olağanüstü gerçekleştirecekleri her eylemi kutsallık atfettikleri en büyük putları Hubel
uğrunda fal çekmek suretiyle belirlemektedirler.
Bu yazımızda örnekleme aldığımız dört peygamberin, Allah’a eş koşulan nesnelerin
(putların), kavimleri tarafından çok iyi niyetli(!) yaklaşımlılarla oluşturulmuş bir inanç

şekliyle mücadele olduğunu görmekteyiz. Bu yaklaşım diğer tüm peygamberlerin kendilerine
elçi olarak gönderildikleri kavimlerde de var. Zaten o kavimlere peygamber gönderilmesinde
ki en temel sebep, inançta oluşan sapmadır. Tevhid den uzaklaşıp şirke düşmeleri ve inançta
oluşan zulmün, insani tüm ilişkilere yansıması, toplumun ifsat edilmesi neticesindedir.
Melekler, salih insanlar, güçlü canlılar (insan ve hayvan cinsinden), kral/imparator,
kraliçe/imparatoriçe ve benzer varlıklar Sembolleşmiş/heykelleşmiş nesnelere toplumlar
tarafından dönüştürülerek tapına gelinmiştir. Bunlarla da kalmayarak peygamberler ve din
adamları ile birlikte insanoğlu heva ve heveslerini dahi Rab edinebilmişlerdir. Hıristiyan
dünyanın Hz. Đsa ve Hz. Meryem için, Yahudi dünyasının Hz. Üzeyir için ve tüm dinler de
din adamları ile ilgili yakıştırmalar bunların birer örneğidir. Đsa (as) ve Üzeyir’i (as) Allah’ın
oğulları, Melekleri Allah’ın kızları ve Allah’ın helal kıldığını haram, haram kıldığını da helal
sayan din adamlarına yüklenen misyon ve tanımlamalar Rububiyette Allah’a ortak koşmaktan
başka bir şey değildir. Kutsamanın aşırı yüceltmeciliktende olabileceğinin en güzel tanım ve
tasvirleridir bunlar.
Bütün Tevhidi dinlerin ortak adı Đslam temel ve vazgeçilmez şart olarak; Yegâne yaratıcı,
hüküm ve hikmet sahibi, tüm kâinatın tek halikı, göklerin ve yerlerin tek hâkiminin Allah
olduğunun dil ile ikrar/kalp ile tasdik edilmesi olarak bildirmiştir. Yaşamın bu kabule göre
şekillenmesi ve anlam kazanması, kula kulluktan sıyrılıp Allah’a bütün samimiyeti ile kul ve
teslim olunmasıdır. Tüm peygamberler kavimlerine mesajı sunarken “Müslümanların ilki
olmakla emir olunduklarını” bildirmekte ve atalarının tapına geldikleri batıl dinlerinden
uzaklaşarak Hakikate yönelmelerini söylemektedirler.Bu tercihin çok net olması, biraz ondan
biraz bundan olunamayacağını, şah damarından dahi yakın olan Allah’ın her şeyi gören ve
gözeten olduğunu bilmelerini istemektedirler. Aksi bir durum,sahih ve salih niyetlerle de
yapılmış olsa dahi sıfır ile çarpmak anlamına geleceğini biz Âdemoğullarına
bildirilmektedirler.
Bizlere kadar ulaşan yazılı metin, lahit, anıt ve figürler yardımıyla geçmiş kavim ve
toplumların monoteist bir Tanrı inancından nasıl uzaklaşıp, politeist bir Tanrı inancına
saptıklarını görmekteyiz. Tanrı, iyilik/güzellik ve kötülük/çirkinlik olarak ikilemeden,
güneşin, yağmurun, rüzgârın, savaşın, barışın… vsTanrıları olarak çoklandığını görmekteyiz.
Kötülüğün tanrısı Ehrimen’e karşı iyiliğin Tanrısı Ahura Mazda (Hürmüz), Ay Tanrıçası
Selene’nin karşısına, güneş Tanrısı Helios çıkarılarak insanlar putlaştırdıkları heykellerine
asırlar boyu tapına gelmişlerdir. Roma ve Yunan mitolojisi bu sembolleşmiş Tanrılardan
geçilmektedir. Günümüzde de cari olan Hristiyan inancına sahip insanların Đsa ve Meryem
ikonlarına karşı gösterdikleri tazimde bunlardan geri kalmamaktadır. Hinduizm, Budizm,
Şintoizm gibi beşer aklının ihdas ettiği inançlarda da kurucu unsur varlıkların ikonları ve
heykelleri önünde insanlar ibadet etmekte ve tazimde bulunmaktadırlar.
Şehrimizde Mazakaland isimli bir eğlence merkezi kuruldu. Bu eğlence merkezinin yola
yakın tarafına da bir kolezyum inşa edildi. Bu kolezyuma da geçmiş Yunan ve Roma
Tanrı/Tanrıça heykelleri dikildi. Şehrimize Sivas tarafından giren ve çıkanların görmeden
geçmesi imkânsız olan bu yapıt hangi amaç ve gaye için yapılmış olursa olsun kabullenilmesi
imkânsız bir olaydır. Oraya çocuklarını götüren aileler, “bunlar nedir?” diye soran çocuklarına
nasıl bir cevap verebilmektedirler. Bunlar “Tanrı” ve “Tanrıça” heykelleri diyebilmekte
midirler?
Kolezyum; Đtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FlavianusAmfitiyatro olarak da bilinen
Kolezyum bir arenadır. Usta bir komutan olan Vespasianus tarafından MS 72 yılında
yapımına başlandı ve M.S. 80 yılında Titus döneminde tamamlandı. Daha sonraki
değişiklikler Domitian hükümdarlığı zamanında yapılmıştır. Đmparatorlar burada Roma
halkını eğlendirmek için ve biraz da kendi eğlenceleri için gladyatör dövüşleri düzenlerdi.
Dövüşlerde ölenler ve öldürülenler Tanrılara kurban edilirdi. Bunlardan başka pek çok halk

gösterileri, taklit deniz savaşları, hayvan avcılığı, infazlar, meşhur savaşların yeniden
canlandırılması, klasik mitolojiye dayanan dramalar olurdu.
Yapılan bu kolezyum’un duyarlılık sahibi tüm müminleri rahatsız ettiği tartışmasız bir
hakikattir. Bunu makul görmek, bununla ilgili gerekçeler ortaya sunmak en az olayın kendi
vahameti kadar vahim bir yaklaşım olur. Yapılması gereken en doğru tutum bu çirkinliği ve
ayıbı gidermektir. Umuyorum toplumun duyarlı kesiminin bu talebi karşılık bulur ve
çocuklarımızın tertemiz zihinlerinin kirlenmesinin önüne geçilir.
Musatafa Doğu'nun yazısı.....
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6224.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

14 Mart Tıp Bayramı
AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Đsmail Tamer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı
mesajda, ''Hükümetimizin sağlık alanındaki çalışmaları ile devletimiz tıp alanında takdir
edilecek yerlere gelmiştir” dedi.AK Parti Kayseri...
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AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Đsmail Tamer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı
mesajda, ''Hükümetimizin sağlık alanındaki çalışmaları ile devletimiz tıp alanında takdir
edilecek yerlere gelmiştir” dedi.AK Parti Kayseri milletvekili Dr. Đsmail Tamer, 14 Mart Tıp
Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda, sağlık çalışanlarının önemli
bir görev icra ettiğinin altını çizen Tamer, şunları söyledi:“Sağlıklı bir toplum olabilme
uğruna sağlık personelimizin yaşamları pahasına vatandaşlarımıza gece gündüz hizmet
etmeleri ve meslek icabı karşılaştıkları zorluklara rağmen mesleklerini devam ettirmeleri
topluma sağlanan hizmetin önemini göstermektedir. Hükümetimizin sağlık alanındaki
çalışmaları ile Devletimiz Tıp alanında takdir edilecek yerlere gelmiştir. Her bireyin temel
ihtiyacı olan sağlık hizmetini sağlamayı ve Ülkemizin doğusundan batısına her vatandaşımıza
sağlık hizmetini ulaştırmayı hedeflemiştir. Halkımızın desteği ve doktorlarımızın çalışmaları
ile 12 yıllık iktidarlık süresince sağlık alanında büyük başarılara imza atılmıştır. Toplumuzun
sağlık hizmetlerine ulaşması daha da kolaylaştırılmış, sosyal devlet anlayışı ile insan odaklı
hizmet verilmeye başlanmış, bunun neticesinde sağlık hizmetleri vatandaşımızın ayağına
kadar getirtilmiştir. Sağlık alanına ayrılan bütçeler arttırılmış, aile hekimliği uygulaması
getirilmiş ve sağlık hizmetlerinin kalitesi yükseltilmiştir. Herkesin eşit derecede sağlık
hizmeti alması amaçlanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, insan hayatını her şeyin üstünde
tutan, tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışmaya devam eden doktorlarımız ve sağlık
çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, kendilerine halkımız adına şükranlarımı
sunuyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6225.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Đnteraktif Pazarlama Zirvesi
Marketing Türkiye Platformu tarafından düzenlenen ve Türk Telekom'un ana sponsoru
olduğu ''Đnteraktif Pazarlama Zirvesi'' Kayseri'de yapıldı.Zirvenin açılışında konuşan
Marteking Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen Ocakoğlu,...
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Marketing Türkiye Platformu tarafından düzenlenen ve Türk Telekom'un ana sponsoru
olduğu ''Đnteraktif Pazarlama Zirvesi'' Kayseri'de yapıldı.
Zirvenin açılışında konuşan Marteking Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen
Ocakoğlu, interaktif pazarlamanın önemini vurgulayarak, düzenledikleri zirvenin amacını
anlattı. Ocakoğlu, iletişim teknolojilerinin gelişmesine ayak uyduramayan ve interaktif
pazarlama stratejilerini oluşturmayan firmaların, pazarlama konusunda büyük sıkıntılar
yaşadıklarını ifade etti.
Zirvenin ana sponsoru Türk Telekom'un Anadolu Merkez 2. Bölge Müdürü Muhammet
Katmer, hayatın ve ticaretin merkezinin artık internet olduğunu belirterek, ''Bugün siz hala
işletmenizde mesai saatleri içerisindeki bir döngüyü yönetiyorsanız, büyük bir hatanın
içerisindesiniz demektir. Bugün 24 saat yaşıyorsunuz ve 24 saat dünyaya ürününüzü
satıyorsunuz. Đnternet böyle bir dünya. Bu noktada süreçlerimizi ve döngümüzü çok iyi
yönetmemiz gerekiyor. Đnternetin pazarlama süreçleri bugün geleneksel olarak bildiğimiz
gazete, televizyon ve açık alan mecralarıyla rekabet edecek düzeye geldi. 2013 yılı internetin
pazarlama alanındaki reklam gelirleri, televizyondaki reklam gelirlerini geçmiş durumda''
dedi.
Zirvede, dünyada ve Türkiye'de interneti konuştuklarını vurgulayan Katmer, ''Bugün akıllı
telefonlar, akıllı tabletler, normal cep telefonlarının kat kat üstüne çıktı. Yapılan araştırmada,
cep telefonlarında ses hizmeti çok önemli değil artık. Akıllı telefon sahiplerinin birinci tercihi
internete girmek. Sonra sırasıyla sosyal medya, oyun, müzik ve ses hizmeti geliyor. Yani karşı
tarafla sesli iletişim kurmak, konuşmak, derdinizi konuşarak anlatmak ancak 5'inci sırada
geliyor'' ifadelerini kullandı.
Katmer, işletmelerin internet üzerinden pazarlamayı çok iyi kullanması gerektiğini
vurgulayarak, böyle bir toplantının Anadolu'da özellikle de Kayseri'de yapılmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından, telefonla katılımcılara 5 soru sorularak bir yarışma yapıldı.
Katılımcıların da cevaplarını cep telefonlarından gönderdiği yarışmada, kazanan katılımcıya
Türk Telekom'un T-4 Akıllı Ev Telefonu hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6226.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

78'lik Dede Buz Pistinde Kaydı
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayar yaparak ünlenen 78 yaşındaki Hasan Mutlu, buz pistindeki
performansıyla da beğeni topladı.Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayak yapmasının ardından
ünlenen 78 yaşındaki Hasan Mutlu, şimdi de buz patenine...
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Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayar yaparak ünlenen 78 yaşındaki Hasan Mutlu, buz pistindeki
performansıyla da beğeni topladı.
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kayak yapmasının ardından ünlenen 78 yaşındaki Hasan Mutlu,
şimdi de buz patenine merak sardı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu
Harikalar Diyarı içerisinde bulunan buz pistinde kayan Hasan dede, meraklı gözler arasında
kayarak alkış topladı.
Buz pateninden korkmamak gerektiğini ifade eden Hasan Mutlu, "Ben 78 yaşındayım.
Uludağ'da, Palandöken'de, Erciyes'te kayak yaptım ve madalyalar aldım. Burada buz pisti
olduğunu öğrendim ve şimdi bunu deniyorum. Bize böyle güzel imkanı sağlayan Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye ve gereken ilgiyi gösteren buz pateni
eğitmenlerine teşekkür ediyorum. Her yaştan insanımıza da buz patenini tavsiye ediyorum"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6227.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Mete Eke’den Diyaliz Merkezine Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, FMC Kayseri Erciyes Diyaliz
Merkezi’ni ziyaret etti.Diyaliz Merkezi ile ilgili sorumlu müdür Dr. Gökhan Eryılmaz’dan
bilgiler alan Eke, diyalize bağlı hastaları da ziyaret ederek...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Đl Başkanı Mete Eke, FMC Kayseri Erciyes Diyaliz
Merkezi’ni ziyaret etti.

Diyaliz Merkezi ile ilgili sorumlu müdür Dr. Gökhan Eryılmaz’dan bilgiler alan Eke, diyalize
bağlı hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Yerel seçimlere kısa bir zaman kala seçim çalışmaların hızlandıran MHP Đl Başkanı Mete
Eke, seçim çalışmalarının yanı sıra, hastane ziyaretleri de gerçekleştiriyor. Eke, bu kapsamda,
Gaziosman Mahallesinde bulunan FMC Kayseri Erciyes Diyaliz Merkezi’ni ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6228.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Basın Đlan Kurumu’ndan Engelli Đstihdamına
Katkı
Basın Đlan Kurumu Genel Müdürlüğü, engellilerin gazetelerin asgari fikir işçisi kadrosunda
yer alabilmesi için önemli imkân sağladı. Đş kanununa göre engelli kabul edilenler, bundan
böyle 18 aylık bekleme süresine tabii tutulmadan gazetelerin...
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Basın Đlan Kurumu Genel Müdürlüğü, engellilerin gazetelerin asgari fikir işçisi kadrosunda
yer alabilmesi için önemli imkân sağladı. Đş kanununa göre engelli kabul edilenler, bundan
böyle 18 aylık bekleme süresine tabii tutulmadan gazetelerin kadrolarında yer alabilecekler.
Basın Đlan Kurumu Kayseri Şube Müdürü Osman Başeğmez, Türkiye Bedensel Engelliler
Spor Federasyonu Kayseri Đl Temsilcisi Kadir Can Gökalp’i ziyaret etti. Bedensel engellilerin
ortaya koydukları azimle spor faaliyetleri başta olmak üzere sosyal yaşamda pek çok
başarılara imza attıklarını söyleyen Başeğmez, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Basın Đlan Kurumu Mevzuatındaki değişiklikle bundan böyle, engellilerin basın sektöründe de
istihdamının önünün açıldığını hatırlattı. Başeğmez, “Basın Đlan Kurumu Genel Müdürümüz
Sayın Mehmet Atalay’ın da müjdesini verdiği gibi, engelli kardeşlerimiz bundan böyle
gazetelerin asgari kadrosunda bekleme süresine tabii tutulmaksızın yer alabilecekler.
Mevzuatımızda yapılan bu değişiklikle engelli kardeşlerimizin istihdam edilebileceği alanlara
basın sektörümüzde eklenmiş oldu. Engelliler içerisinde basın hayatına renk katacağına
inandığımız arkadaşlarımızın çıkacağına düşünüyoruz. Çok güzel haberler üretebileceklerini,
gazetelerin web siteleri başta olmak üzere gazete tasarımlarına daha özgün bir yaklaşım
getireceklerine inanıyoruz. Yaşadıkları bölgeleriyle ilgili kaleme alacakları köşe yazılarıyla
camialarındaki pek çok engeli de ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz.”dedi.Başeğmez,
gazetelerin kadrolarında engelli istihdam etmede istekli olmalarını arzu ettiklerini, gazetede
işe başlamayı düşünen engellilerin sektöre oryantasyonunun sağlanmasında eğitim başta
olmak üzere her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.Türkiye Bedensel Engelli
Spor Federasyonu Kayseri Đl Temsilcisi Kadir Can Gökalp ise, Basın Đlan Kurumu Kayseri
Şube Müdürü Osman Başeğmez’in bu anlamlı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Engellilerin en önemli sorunlarından birinin istihdam sorunu olduğunu ifade eden
Gökalp, “Basın Đlan Kurumu’nun engelli istihdamına yaptığı katkıdan dolayı sporcu dostu

olarak tanıdığımız Genel Müdür Sayın Mehmet Atalay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Gazetelerde engelli arkadaşlarımızın istihdamıyla ilgili her türlü işbirliğine hazırız. Bir çok
alanda başarılı çalışmalara imza atmış arkadaşlarımızın, basın sektöründe de önemli hizmetler
yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.Ziyaretin sonunda Şube Müdürü Osman Başeğmez,
Basın Đlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan “Basın Hayatı” isimli derginin son
sayısını hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6229.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Đlçe Müftüleri Toplantısı Yapıldı
Đlçe Müftüleri toplantısı, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil başkanlığında gerçekleştirildi.Melikgazi
Đlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, Kutlu Doğum Haftası, Camiler ve Din
Görevlileri Haftası, Merkezi Ezan Sistemi ile...
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Đlçe Müftüleri toplantısı, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil başkanlığında gerçekleştirildi.Melikgazi
Đlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, Kutlu Doğum Haftası, Camiler ve Din
Görevlileri Haftası, Merkezi Ezan Sistemi ile ilgili talep ve öneriler görüşüldü.Toplantıda
ayrıca 2014 yılı atama ve nakil talebinde bulunacak personelin yönetmelik hükümlerine
uygun talepte bulunması, Suriyeliler ile ilgili Kardeş Aile Projesi, Hac ve Umre kayıtları gibi
konularda görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6230.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

NNY Üniversitesi Kampus Alanı
Ağaçlandırılacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğü, üniversitenin kampus alanının
ağaçlandırılması için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı.Üniversite Kampüsünün
ağaçlandırılması ve ağaçlandırma yapılan alanın bakımı...
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğü, üniversitenin kampus alanının
ağaçlandırılması için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı.
Üniversite Kampüsünün ağaçlandırılması ve ağaçlandırma yapılan alanın bakımı amacıyla
yapılan protokole NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ile Orman Genel Müdürlüğü adına
Kayseri Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara imza attı.
NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney yaptığı açıklamada, Kampüs içerisindeki 91
dönümlük alana yaklaşık 4.000 adet bölge iklimine uygun türlerde fidan dikileceğini ve
böylece daha yeşil, daha güzel bir kampüs alanı oluşacağını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6231.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Erciyes’te Sisli Havada Kayak Keyfi
Erciyes’te havanın sisli olmasına rağmen vatandaşlar kayak yaparak günün keyfini
çıkardı.Erciyes’te sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, hava
koşulları kayakseverlerin eğlencesine engel olmadı.Kayak için...
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Erciyes’te havanın sisli olmasına rağmen vatandaşlar kayak yaparak günün keyfini çıkardı.
Erciyes’te sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, hava
koşulları kayakseverlerin eğlencesine engel olmadı.
Kayak için Erciyes’e gelen Beyza Bakır, “Çok eğleniyoruz. Bizim için çok güzel bir etkinlik
oldu. Hava sisli olduğu için önümüzdekileri göremiyoruz fakat yine de eğleniyoruz” dedi.
Merve Çağlakeçecigil, “Arkadaşlarımızla güzel bir şekilde eğleniyoruz. Sınıf arkadaşlarımızla
birlikte buraya geldik. Zamanımız çok güzel geçiyor” ifadelerini kullandı.
Edanur Birsöz de, “Buraya sınıf arkadaşlarımızla birlikte geldik. Havanın sisli olmasına
rağmen çok eğleniyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6232.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Develi Belediye Başkan Adayı Cabbar, Esnafı
Ziyaret Etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 30 Mart yerel seçimler kapsamında, Ak Parti
Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar ile birlikte, çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, 30 Mart yerel seçimler kapsamında, Ak Parti
Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar ile birlikte, çarşı ve pazar esnafını ziyaret
etti.
Esnaf ziyaretine milletvekilinin yanı sıra, Develi koordinatörleri, ilçe teşkilatı ve belediye
meclis üyesi adayları da eşlik etti. Milletvekili Yaşar Karayel ve Develi Belediye Başkan
Adayı Mehmet Cabbar, pazar ve çarşı esnafının yoğun ilgisiyle karşılandı.
Milletvekili Yaşar Karayel ve beraberindeki heyet ilk olarak, Gaziler Beldesi'nde bir cenaze
törenine katılarak, ardından buradaki esnafları ziyaret etti.Daha sonra Şahmelik Köyü'ne
geçen heyet, burada vatandaşlarla bir araya gelirken, Ak Parti Develi Belediye Başkan Adayı
Mehmet Cabbar, 30 Mart yerel seçimler için destek istedi.Heyetin son durağı ise, Develi
ilçesindeki pazar ve çarşı esnafı oldu. Milletvekili Yaşar Karayel ve Mehmet Cabbar, pazar
esnafı ziyaretleri sırasında, pazar esnafının Mehmet Cabbar'a döviz yazılarıyla destek vermesi
mutlulukla karşılandı. Heyetin çarşı esnafını da ziyareti ile program son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6233.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Vali Orhan Düzgün'den 14 Mart Tıp Bayramı
Mesajı
Vali Orhan Düzgün, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.Vali Düzgün,
"14 Mart 1827 tarihinde Tıbbiye-i Şahane Mektebinin kuruluşu nedeniyle 1937 yılından bu
yana Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart’ı, bilim ve teknolojinin...
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Vali Orhan Düzgün, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Vali Düzgün, "14 Mart 1827 tarihinde Tıbbiye-i Şahane Mektebinin kuruluşu nedeniyle 1937
yılından bu yana Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart’ı, bilim ve teknolojinin baş döndürücü
hızla ilerlediği tıp alanında her gün kaydedilen yeni gelişmelerin ışığında kutluyoruz"
ifadesinde bulunduğu kutlama mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Vatandaşlarımıza kolay, erişilebilir ve etkili sağlık hizmeti sunabilmek için en büyük görev
başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına düşmektedir. Đnsan sağlığının korunması,
mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun en önemli hedefidir. Bu
nedenle hekimlik mesleği, önemini hiçbir zaman kaybetmemiş ve kutsal bir meslek olarak
kabul görmüştür.
Gece gündüz, soğuk sıcak demeden şartlar ne olursa olsun fert ve toplumun sağlığını
korumak, insanların mutluluğunu sağlamak, herkesin derdine çare olmak için koşan
hekimlerimiz, bu kutsal görevi büyük bir özveri ve meslek aşkıyla yerine getirirken hak
etmedikleri bazı olumsuz davranışlara ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Ulu Önder Atatürk'ün
de ifade ettiği gibi, sağlığımızı emanet ettiğimiz Türk hekimlerimizin ve tüm sağlık
çalışanlarımızın bu hizmet kervanında özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde
hizmet üretmeye devam edeceklerine inancım sonsuzdur.
Kayseri, Orta Anadolu’da sağlık sektörünün kalbi konumundadır. Yapımı devam eden Şehir
Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte, Kayseri bu alanda daha da önemli hale gelecektir.
Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne bağlı hastanelerin yanı sıra özel sektörün işlettiği
hastanelerin Kayseri’nin şifa dağıtan merkez haline gelmesinde önemli bir payı
bulunmaktadır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, bilgi birikim ve tecrübelerine
fiziki gelişmişlik ve modernliği de ekleyen sağlık sektörümüz Kayseri’nin yükselen değeri
olmaya devam edecektir. Branş ve ihtisas hastanelerimiz sadece Kayseri ve bölge halkına
hizmet vermekle kalmamış, komşu ülke vatandaşlarının teşhis ve tedavi için tercih ettiği
sağlık kuruluşları haline gelmiştir. Bu durum, fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarımızın
başarısıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı içtenlikle
kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6234.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Hız Limitlerine Uymayan Sürücülere Caza
Yağdı
Kayseri'de, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hız limitlerine uymayan 2 bin 131 sürücüye
ceza yazıldı.Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 3 Mart ve 9 Mart tarihleri arasında
Kayseri genelinde yapılan çalışmalarda 10...
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Kayseri'de, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hız limitlerine uymayan 2 bin 131 sürücüye
ceza yazıldı.
Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 3 Mart ve 9 Mart tarihleri arasında Kayseri
genelinde yapılan çalışmalarda 10 bin 69 adet araç ve sürücünün kontrol edildiği öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda bin 27 sürücüye ve 2 bin 477 aracın da tescil plakasına cezai işlem
uygulandığı bildirildi.
Çalışmalarda 75 aracın da trafikten men edildiği belirtilerek şu bilgiler verildi:
"18 adet sürücü belgesi geri alınarak geçici süreyle iptal edilmiştir. Cezai işlemlerin 12 adedi
kış lastiği kullanmamak, 1 adedi yetki belgesiz taşımacılık yapmak, 1 adedi SRC belgesiz
taşımacılık yapmaktan, 20 adedi takoğraf kullanmamak, 40 adedi sürücü belgesiz araç
kullanmak, 194 adedi muayenesiz araç kullanmak, 2.131 adedi hız kurallarına uymamak, 10
adedi alkollü araç kullanmaktan, 1 adedi araç tescil ruhsatını bulundurmamaktan, 56 adedi
seyir halinde cep telefonu kullanmak, 1.039 adedi diğer hususlardandır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6235.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Özhaseki, Şeker'i Ziyaret Etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Kayseri Şeker’i ziyaret etti. Ziyaret
esnasında Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Özhaseki ve
beraberindeki heyeti bilgilendirdi.Kocasinan Belediye Başkan...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Kayseri Şeker’i ziyaret etti. Ziyaret
esnasında Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Özhaseki ve
beraberindeki heyeti bilgilendirdi.
Kocasinan Belediye Başkan adayı Mustafa Çelik ile birlikte Fabrika ve Sera’da inceleme
gezisi yapan Özhaseki ve beraberindeki heyet, öğle yemeğini de fabrika çalışanları ile birlikte
yedi.
Özhaseki; ziyaretinde Kayseri Şeker'in Kayseri ekonomisine katkısının önemine dikkat
çekerek, Şeker Fabrikası'nın Kayseri'nin ekonomik tarihinde ayrı bir önemi olduğunu bildirdi.
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, Kayseri Şeker’in son
3 yılda geldiği noktayı ve elde edilen başarı süreci hakkında bilgiler verdi.
Hüseyin Akay; Geçmiş yıllarda Fabrika adına çekilen kredilerin bir bir ödendiğini belirterek
2011 yılında 35.212.000 TL zararla devir aldıkları kuruluşu, 2012 yılı sonunda 71.608.683 TL
kara geçirdiklerini, Kayseri Şeker Fabrikasının 2011 yılında 650 milyon TL borcunu
çevirebilmek için Fabrika ile dört bankanın oluşturduğu konsorsiyum arasında 450 milyon
liralık kredi anlaşması imzalandığını ve kullanılan bu kredinin 210 milyon TL’si ödenirken
aynı zamanda Boğazlıyan Şeker Fabrikasının yapımında yurt dışından kullanılan 52 Milyon
TL kredinin de ödendiğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6236.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri’de Kar Yağışı
Kayseri’de dün geceden beri aralıklarla yağan kar, bu gün de etkili oldu.Son birkaç gün
yağmurun etkili olduğu ve kayısı ağaçlarının çiçek açtığı Kayseri’de dün geceden beri
aralıklarla yağan kar, vatandaşların yüzünü güldürdü....
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Kayseri’de dün geceden beri aralıklarla yağan kar, bu gün de etkili oldu.
Son birkaç gün yağmurun etkili olduğu ve kayısı ağaçlarının çiçek açtığı Kayseri’de dün
geceden beri aralıklarla yağan kar, vatandaşların yüzünü güldürdü. Kar ve yağmurun bereketli
olduğunu söyleyen vatandaşlar, kar yağışının özellikle çiftçiler açısından önem taşıdığını
kaydetti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının bu akşamdan itibaren etkisini
yitirmesinin tahmin edildiğini, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 5 ila 6 dereceye kadar
düşmesinin beklendiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6237.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kuyap Kapsamında Eğitim Đhtiyaç Analizi
Çalıştayı Yapıldı
Kayseri Ticaret Odasında KUYAP Eğitim Đhtiyaç Analizi Çalıştayı yapıldı.KOBĐ Çalışan ve
Đşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi
(KUYAP) kapsamında Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen...
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Kayseri Ticaret Odasında KUYAP Eğitim Đhtiyaç Analizi Çalıştayı yapıldı.
KOBĐ Çalışan ve Đşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin
Artırılması Projesi (KUYAP) kapsamında Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen
Eğitim Đhtiyaç Analizi Çalıştayı'na ilişkin bilgi veren Sivas Eğitim ve Koordinasyon Merkezi
Eğitim Koordinatörü Đrem Emir, “KUYAP Projesi AB ve Bakanlığımız arasında yapılan
anlaşma sonrasında yapıldı. TOBB işbirliği ile düzenlene bir proje. Bu kapsamda
KOBĐ’lerimize eğitimler verilecek. Eğitimler Haziran ayı içinde başlayacak. Bugünkü
çalıştayımızda eğitimlerin içerikleri ve hangi illerde neler yapılacağı konusunda bilgiler
verilecek” dedi.

Emir, “Sivas ilimiz KUYAP projesinin 5 merkezinden birisidir. Biz Kayseri’ye de bu
kapsamda hizmet vermiş oluyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6238.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Başkan Özhaseki, Meyve Ve Sebze Halini
Ziyaret Etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Meyve ve Sebze Hâli esnafını ziyaret
ederek "Hayırlı Đşler" temennisinde bulundu. Hâlde bulunan tüm esnafları ziyaret eden
Başkan Özhaseki, esnafın göstermiş olduğu ilgiye teşekkür etti.Büyükşehir...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Meyve ve Sebze Hâli esnafını ziyaret
ederek "Hayırlı Đşler" temennisinde bulundu. Hâlde bulunan tüm esnafları ziyaret eden
Başkan Özhaseki, esnafın göstermiş olduğu ilgiye teşekkür etti.Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki, Meyve ve Sebze Hâlinde, Kayseri Meyve ve Sebze Komisyoncuları
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altıntop, dernek yöneticileri ve esnaflar tarafından
karşılandı. Başkan Özhaseki'ye AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Kocasinan Đlçe Başkanı
Hüseyin Cahit Özden ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik de eşlik etti. Hâlde
bulunan tüm esnafları ziyaret eden Başkan Özhaseki, ellerini sıktı ve "Hayırlı Đşler"
temennisinde bulundu.Esnaflarla zaman zaman sohbet eden, onlarla birlikte soba başında
ısınan Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, esnafın kendisine göstermiş olduğu ilgiden
dolayı teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6239.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri Erciyessporlu Taraftarlar, Fenerbahçe
Maçından 3 Puan Bekliyor
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, Fenerbahçe maçından 3 puan
beklediklerini söyledi.Takımlarının kendine olan öz güveni sayesinde Fenerbahçe maçından 3
puanla ayrılacaklarına inandıklarını vurgulayan Havur, "Biz...
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur, Fenerbahçe maçından 3 puan
beklediklerini söyledi.
Takımlarının kendine olan öz güveni sayesinde Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılacaklarına
inandıklarını vurgulayan Havur, "Biz yine 3 puan bekliyoruz. Başkan, yönetim, teknik heyet
ve futbolculara olan güvenimiz tamdır'' dedi.
Dernek Başkanı Havur yaptığı açıklamada, Erciyesspor'un ligdeki konumunu
sağlamlaştıracağına değinerek, ''Son haftalardaki çıkışıyla tüm spor kamuoyunun dikkatini
çeken Erciyesspor, sezon sonunda ligde kalacaktır. Şimdi rakibin kim olduğu bizim için
önemli değildir. Şu anda sadece rakiplerimizle aramızdaki mesafeyi kapatarak eşit duruma
geldik. Önümüzdeki 5 hafta takımımızın kaderini belirleyecek ve biz inanıyoruz ki
Erciyesspor ligdeki yerini sağlamlaştıracaktır. Takımımızın kendine olan özgüveni sayesinde
Fenerbahçe maçında biz yine 3 puan bekliyoruz. Başkan, yönetim, teknik heyet ve
futbolculara olan güvenimiz tamdır'' ifadelerini kullandı.
Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu Havur açıklamasının son bölümünde ise,
''Kayseri olarak kenetlendiğimizde nasıl başarı elde edileceğini herkese gösterdik. Kulüp,
taraftar, basın, futbolcu birlikteliğimiz artarak devam ettiği sürece hiçkimse Erciyesspor'un
önünde duramayacaktır. Haydi Erciyesspor, göster gücünü. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yen ve
bizi sokaklara dök. Senden beklediğimiz ve sana yakışan budur'' açıklamalarında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6240.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Savruk: “fenerbahçe Maçı Da Bizim Đçin Final
Havasında Olacak”
Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Fenerbahçe maçından puan veya puanlarla
dönmek istediklerini belirterek, “Bu maç, bizim için final havasında olacak” dedi.Ligde son
haftalarda çıkış yakalayan Kayseri Erciyesspor, Fenerbahçe...
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Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan Savruk, Fenerbahçe maçından puan veya puanlarla
dönmek istediklerini belirterek, “Bu maç, bizim için final havasında olacak” dedi.
Ligde son haftalarda çıkış yakalayan Kayseri Erciyesspor, Fenerbahçe maçına odaklanmış
durumda. Mavi-siyahlı takımın basın sözcüsü Kaan Savruk yaptığı açıklamada, ligde ilerleyen
haftalarda mücadele edecekleri maçları tek tek değerlendirdiklerini söyledi.
“GALĐBĐYETĐ KUTLUYORLAR”
Savruk, son 5 haftada 4 galibiyet ve bir beraberlik aldıklarını hatırlatarak, “Bunun mimarı
hocamız ve futbolcular. Bizde onlara yönetim olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Futbolcular,
bu galibiyetin de verdiği güvenle takım oldular. Biz bunu görüyoruz. En çok sevindiğimiz
nokta bu. Soyunma odasına indiğimizde yedek kalan veya kadroya giren futbolcularımız bile
küsmeden soyunma odasında arkadaşları ile birlikte aldıkları galibiyeti kutluyorlar” dedi.

“FĐNAL HAVASINDA OLACAK”
Önlerinde Fenerbahçe maçı olduğunu dile getiren Kayseri Erciyesspor Basın Sözcüsü Kaan
Savruk, “Buradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Bizim için her maç final havasında
geçecek. Tek tek maçları değerlendiriyoruz. Fenerbahçe maçı da bizim için final havasında
olacak. Bu maçı kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz. Takımda önemli bir eksiklik yok.
Cezalımız da yok. O anlamda herhangi bir sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.
Kayseri Erciyessporlu futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman’ın yaptığı toplantıdan
sonra antrenmana çıktı. Futbolcular, Hikmet Karaman gözetiminde Fenerbahçe maçının
hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6241.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu Memorıal Kayseri
Hastanesi’nde
Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü kadrosuna bir yeni isim
katıldı. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, hasta kabulüne başladı.Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, 1983
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan...
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Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü kadrosuna bir yeni isim
katıldı. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, hasta kabulüne başladı.
Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra 1993 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanlığı eğitimine başladı. Prof. Dr. Karaoğlu 2003- 2008 yılları arasında Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kadrosuna geçti. 2008 yılında profesörlük unvanını alan Prof.
Dr. Karaoğlu, Kayseri’de çeşitli özel hastanelerde görev yaptıktan sonra Memorial Kayseri
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü kadrosuna dahil oldu.
Avrupa artroskopi, spor yaralanmaları ve diz cerrahisi derneği bursu ile 2 ay Barselona ve 2
yıl Amerikada çapraz bağ cerrahisi ve biyomekaniği konusunda çalışmalarda bulunan Prof.
Dr. Karaoğlu, “Spor yaralanmaları, artroskopi, diz cerrahisi, omuz ve dirsek cerrahisi ”
alanlarında deneyim sahibidir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6242.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Đstiklal Marşı'nın Kabulü Ve Mehmet Akif
Ersoy'u Anma Etkinlikleri
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Đstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u
anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye
girenlere, ödülleri verildi.Đl Milli Eğitim Müdürlüğü...
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Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Đstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u
anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye
girenlere, ödülleri verildi.Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Đstiklal Marşı'nın Kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen
resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere, ödülleri verildi. Đl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Vali Yardımcısı Haluk
Tunçsu, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Đl Kültür ve Turizm Müdürü Đsmet Taymuş, Đl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Erdoğan, öğrenciler ve velileri katıldı. Protokol tören
öncesinde, Tekden Koleji öğrencileri tarafından açılan sergiyi gezerek, öğrencilerden
yaptıkları resimler hakkında bilgiler aldı.Daha sonra, yarışmada dereceye giren öğrencilerin
ödül törenine geçildi. Kompozisyon dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Yardımcısı
Haluk Tunçsu verirken, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini ise, Đl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz verdi.Düzenlenen etkinlik, Erciyes Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atabey Kılıç'ın 'Đstiklal Marşımız
ve Mehmet Akif Ersoy' konulu konferansı ile devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6243.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kocasinan Mobilya Kent Uluslararası Boyutta
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Mobilya Kent'in Türkiye’de kesinlikle merkez
olacağına inandığını belirterek, "Hinterlandımızı daha da geliştirelim, Türki
Cumhuriyetlerinin üretiminize ihtiyacı var. Havada kapacak durumdalar"...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Mobilya Kent'in Türkiye’de kesinlikle merkez
olacağına inandığını belirterek, "Hinterlandımızı daha da geliştirelim, Türki
Cumhuriyetlerinin üretiminize ihtiyacı var. Havada kapacak durumdalar" dedi.Mobilyacılar
Odası Başkanı Mehmet Ali Çevrim yönetim kurulu üyeleriyle Başkan Bekir Yıldız'ı ziyaret
ederek plaket ve teşekkür mektubu takdim etti.Mobilya esnafının büyük bir fedakarlık
gösterdiğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Esnaf yeni bir işyerine geçmek için elindeki
bileziklerini falan yok eder. Zor günleri atlattıktan sonra da bereketini görür. 20 yıl boyunca
esnaf siteleri dedik ve yapmaya gayret ettik. Siz; site kavramının da dışına taştınız. Çok
gelişmiş, modern, uluslararası çapta hizmet verebilecek proje geliştirdiniz. Dünyadaki
herhangi müşteriyi Kayseri’ye çekebilecek girişim ve organizasyonu başardınız, tebrik
ediyorum" dedi.Mobilya esnafının merdivenin en üst basamağında olduğunun altını çizen
Başkan Bekir Yıldız,"Fedakarlık ve disiplinli davranış açısından geldiğiniz nokta çok
mükemmel. Yeryüzünde nerde bir mobilya işi varsa biz hepsine talibiz diyorsunuz. Şimdi; ilk
hamle, proje ve inşaat yapma zorluğu sona eriyor. Müşteri buraya gelmeden mobilya
almamalı, kafasında 'ben bir de Mobilya Kent'i göreyim olmalı. Orayı görmeden mobilya alan
eksik davranmışız diyecek. Mobilya Kent'i görmeden aldım demek içine oturacak. Sizi tebrik
ediyorum epey metanet gösterdiniz, atılan adımı bir ileriye daha götürme yeteneğini,
cesaretini, aklını gösterdiniz. Siz bin esnaf adına hareket ediyorsunuz, herkesin de bu işi
kavraması güç oluyor. Đnşallah bu yapacağımız şey hem Kayseri'de gelinen bu üst noktayı
aşmış olacak, hem de Mobilya Kent Türkiye’nin kesinlikle mobilya merkezi olacak"
dileklerini ifade etti.Mehmet Ali Çevrim de konuşmasında "Sizi Kocasinan Belediye Başkanı
olarak tanıdık. Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, hakka ve adalete olan bağlılığınızla
Kayserimize büyük hizmetler yaptınız. Esnaf sitelerine verdiğiniz desteklerle biz de
mobilyacıları geleceğe taşıyacak, şehrimizin ticaret ve ihracatına büyük katlı sağlayacak
Mobitek ve Mobilyakent projelerini hazırladık. Sizden almış olduğumuz destekle bugün
Kayseri’ye Türkiye’nin en modern ihtisas sanayi bölgesini ve ortak makine parkını
kazandırdık. Kayseri mobilya sektöründeki 2 bini aşkın firma ve 30 bine yakın çalışanımız
adına size gönülden teşekkür eder, yüce Mevla’dan sağlıklı ve huzur dolu uzun ömür dileriz.
Esnafın Bekir Abisi olarak her zaman gönlümüzde mümtaz bir yeriniz olacaktır. Bizim sizde
bir hakkımız yoktur. Hakkınızı helal ediniz. Allah sizden razı olsun saygılarımızla" şeklinde
duygularını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6244.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç Erciyes Sanat Derneği Üyeleri Đle
Birlikte
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Sanat Derneğince bir alışveriş
merkezin de açılan karma sergisini gezerek yapılan eserleri tek tek inceledi ve bilgi
aldı.Melikgazi Belediyesi olarak yerel sanat ve sanatçıları önemsediklerini...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Sanat Derneğince bir alışveriş
merkezin de açılan karma sergisini gezerek yapılan eserleri tek tek inceledi ve bilgi aldı.
Melikgazi Belediyesi olarak yerel sanat ve sanatçıları önemsediklerini ve değer verdiklerini
her vesile ile bu sanat çalışmaları için kurslar, sergiler açtıklarını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, Erciyes Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan Gürpınar ile birlikte sergiyi
gezerek eserlerin aslında hepsinin Anadolu sanatının karma bir parçası olduğunu söyledi.
Resim, hat, yağlı boya, yakma, deri işleme, çinicilik gibi birçok eserin yer aldığı karma
sergiyi gezerek aslında bir bakıma dinlendiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür
sergileri gezmek bile insana ayrı bir ruh güzelliği kattığını ve iç dünyasını rahatlattığını bu
açıdan emeği geçenlere ve sanata katkılarından dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.
Sergideki eserleri inceleyen ve daha sonra Erciyes Sanat Derneği sanatçıları ile sohbet ederek
çay içen Başkan Memduh Büyükkılıç, ziyaret defterine duygu ve düşünceleri yazarak her
zaman sanatçının ve sanatın yanında olacaklarını ve destek vereceklerini, belediyenin sergi
salonlarının hizmetlerinde olduğunu bildirdi.
Erciyes Sanat Derneği Başkanı Hasan Gürpınar ise "Şehrimizin öne çıkan sanatçıları ile
birlikte Erciyes Sanat Derneği'ni kurduk. Dernek olarak ilk karma sergimizi açtık. Sergimizi
gezerek bizleri onurlandıran Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederiz. Aslında
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sergimizi gezerek ve eserlerimizi tek tek
inceleyerek bilgi alması sanat ve sanatçıya vermiş olduğu önem ve değerin bir ifadesidir.
Verdiği değeri adeta onaylamıştır" dedi. Gürpınar sergide,15 sanatçının yaklaşık 60 eserinin
sergilendiğini belirterek, serginin Pazar gününe kadar açık kalacağını bildirdi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, sanatçılar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, ailelere ve
sevdikleri ile beraber mutlu ve sağlıklı günler dilediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6245.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Doğuma Hazırlık Kursları Başladı
Memorial Kayseri Hastanesi ve Kocasinan Kaymakamlığı tarafından organize edilen,
Doğuma Hazırlık Kursları başladı.Şehir Tiyatrosu’nda başlayan kursun açılış törenine, Vali
Yardımcısı Erdoğan Aygenç, AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail...
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Memorial Kayseri Hastanesi ve Kocasinan Kaymakamlığı tarafından organize edilen,
Doğuma Hazırlık Kursları başladı.
Şehir Tiyatrosu’nda başlayan kursun açılış törenine, Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, AK
Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, Đl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ahmet Gödekmerdan ve kursiyerler katıldı. Açılış
konuşmasını yapan Mamorial Kayseri Hastanesi Direktörü Uzman Doktor Pınar Sağıroğlu,
“Anne ve baba adayları için hamilelik ve doğum süreci her zaman heyecanlı ve bir o kadarda
stresli geçmektedir. Bu telaşlı günlerin stresini azaltmak ancak doğru bilgilendirme ile

mümkündür. Doğuma hazırlık kursları anne ve baba adaylarının bilinçli bir hamilelik süreci
geçirmelerini ve bu stresli dönemi doğru bilgilendirme ile en sağlıklı şekilde tamamlanmasını
amaçlamaktadır” dedi.Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ise, “Doğum çağındaki
kadınlarımız ve çocuklarımız nüfusumuzun çok büyük bir kısmını teşkil ediyor. Eğer bilinçli
olurlarsa, sağlıklı olurlarsa geleceğimiz adına da, milletimiz adına da çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Biz ilk geldiğimizde böyle bir planlama yapmıştık” diye konuştu.AK Parti
Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer de, önemli bir projenin gerçekleştirildiğini söyledi. Tamer,
“Önemli bir proje yapılmış. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Başta bu projeye
destek veren ve projenin uygulamasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu projeler
toplumun gelişmesinde önemli bir adımdır. Hele sağlık gibi önemli bir konuda önemli katkılar
veren özel sektörü de ayrıca kutlamak lazım. Bu bir örnek olmalıdır. Diğer özel hastaneleri de
aynı bu şekilde, buna benzer girişimlerle halkımıza yardımcı olmaları gerekir diye
düşünüyorum. Diğer özel hastanelerde önemli projelere imza attılar. Özellikle sağlık alanında
yapmış oldukları televizyon programları olsun, hep toplumu bilinçlendirmek ve halkın sağlığı
konusunda yardım etmek ve katkı sağlamak amaçlı yapılan programlardır” ifadelerini
kullandı.Düzenlenecek olan kurslar 27 Mart’a kadar devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6246.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Cenazede Buluştular
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, MHP Đl Başkanı Mete
Eke, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal, emekli Albay Đbrahim Hakkı
Musaoğlu'nun bir yakınının cenaze namazında aynı safta buluştu.Hunat...

13 Mart 2014 Perşembe 15:35

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, MHP Đl Başkanı Mete
Eke, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal, emekli Albay Đbrahim Hakkı
Musaoğlu'nun bir yakınının cenaze namazında aynı safta buluştu.Hunat Camisi'nde öğle
namazının ardından, vefat eden emekli Albay Đbrahim Hakkı Musaoğlu'nun bir yakını ile 5
kişi için cenaze namazı kılındı. Vefat eden Saadet Dursun, Mehmet Zenginerler, Müncibe
Toksoylu, Şerife Dağlıoğlu, Nadir Çamurlu ve Adem Karaman için kılınan cenaze namazına,
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, MHP Đl
Başkanı Mete Eke, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Çilsal, Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile vefat edenlerin yakınları ile vatandaşlar
katıldı.Bu arada, cenaze namazı kılan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman
Çilsal'ın cenazeye çelenk de gönderdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6247.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Erü'de Japon Dostluk Ve Kültür Günü
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Japonoloji Kültür
Topluluğu tarafından 'Japon Dostluk ve Kültür Günü' düzenlendi.Sabancı Kültür Merkezi'nde
düzenlenen etkinlik, Japonya'nın yöresel yemeklerinin tattırılması...
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Japonoloji Kültür
Topluluğu tarafından 'Japon Dostluk ve Kültür Günü' düzenlendi.
Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Japonya'nın yöresel yemeklerinin
tattırılması ile başladı. Japonya'dan gelen 11 kişilik ekip, izleyicilere kendilerine has oyunları
sergiledi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan
Kuşculu, "Japonoloji Kültür Topluluğu tarafından düzenlediğimiz etkinlikte, Japonya'nın
yöresel oyunları sergilenecek. Japonya'dan gelen 11 kişilik ekip, bize kültürlerini yansıtacak"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6248.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Palancıoğlu’nda Talaslılara Đlkokul Müjdesi
Bir biri ardına düzenlenen toplantılarla aralıksız bir şekilde Talas halkıyla buluşan AK Parti
Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas halkını okul müjdesiyle
sevindirdi.Yirminin üzerinde proje ve sorunların çözümüne...
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Bir biri ardına düzenlenen toplantılarla aralıksız bir şekilde Talas halkıyla buluşan AK Parti
Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas halkını okul müjdesiyle
sevindirdi.
Yirminin üzerinde proje ve sorunların çözümüne yönelik çalımlarıyla henüz seçilmeden Talas
halkının birçok sorununa çözüm bulan AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa
Palancıoğlu, Talas Anayurt Mahallesi sakinlerini sevindiren bir müjde daha verdi. Aralıksız
bir programla seçim çalışmalarını sürdüren Palancıoğlu, Talaslı vatandaşların sıkıntılarına

yönelik çalışma ve projeleriyle, herkesimden Talaslının desteğini arkasına alırken, Anayurt
Mahallesi için verdiği okul müjdesiyle de mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.
Aynı gün içerisinde düzenlenen toplantılarla Talaslı vatandaşlarla bir araya gelen Palancıoğlu,
projelerini paylaşarak sorunların çözümüne yönelik çalışmalarını anlattı. Anayurt
Mahallesinde düzenlenen toplantıda konuşan Palancıoğlu, bölgenin sıkıntılarından haberdar
olduklarını belirterek ‘’ Buraların sıkıntısı var ve en önemli sıkıntısı da Đlkokul. Daha sonra
sağlık ocağı, cami ve ulaşıma yönelik sıkıntılar var. Đl ve ilçe Milli Eğitim müdürlerimiz ve
imar müdürlerimizle görüştük. Burasının ilkokul, ortaokul ve lise yapılabilecek alanlarını
tespit ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da sözünü aldık, kendiside açıkladı iki tane
ilkokulun temelini, hayırsever bulamadığımız takdirde kendileri atacaklar. Seçimlerden sonra
yapacağımız ilk iş ilkokulların temelin atmak olacak. Şuanda da bir lise ve ilkokulun yapım
çalışmaları devam ediyor. Đnşallah nasip olursa bizde Nisan ayı içerisinde ilkokulların
temellerini atmakla işe başlayacağız’’ dedi.
Yeni bir camii yapacaklarını ve buna ilave olarak mevcut camileri bir bir elden geçireceklerini
söyleyen Palancıoğlu, ‘’ Halef Hoca caddesi üzerinde Talas Belediyemiz 24 saat açık olacak
bir sağlık ocağı tesisi yapımız sürüyor ve kısa sürede açılacak. Bu kısmen rahatlatacak ancak
ilave olarak sağlık ocağıyla da ilgili ihtiyaçları karşılayacağız’’ diye konuştu.
Ulaşım konusunda da kendilerine gelen istekler doğrultusunda görüşmeler yaptıklarını ifade
eden Palancıoğlu, yapılan toplantılarla mevcut sıkıntılarında çözülmeye başlandığını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6249.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ak Parti Yahyalı Đlçe Başkanı Ahmet Büber:
AK Parti Yahyalı Đlçe Başkanı Ahmet Büber, son günlerde bazı siyasi parti ve adaylarının,
yerel basında, sosyal medyada ve gittikleri seçim bölgelerinde AK Parti Yahyalı Đlçe Teşkilatı
ve Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk hakkında yalan...
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AK Parti Yahyalı Đlçe Başkanı Ahmet Büber, son günlerde bazı siyasi parti ve adaylarının,
yerel basında, sosyal medyada ve gittikleri seçim bölgelerinde AK Parti Yahyalı Đlçe Teşkilatı
ve Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk hakkında yalan haberler üreterek karalama politikası
sürdürmesi üzerine bir açıklama yaptı.
AK Parti Yahyalı Đlçe Teşkilatına yöneltilen gerçek dışı söylemlerle, seçmenin zihninin
bulandırılmaya çalışılmakta, böylece AK Parti'ye olan güçlü desteğin zayıflatılmak istendiğini
belirten Đlçe Başkanı Büber, "Bu kirli siyaset çalışmaları belediye başkanımız üzerinden de
yapılmaya çalışılmaktadır. Bizler Yahyalı'nın geleceği için var gücümüzle çalışmakta,
önümüze çıkan türlü sorunlarla mücadele ederek, en iyi hizmeti ilçemize getirmenin çabası
içindeyiz. Teşkilatımıza yapılan bu iftiralar bizleri asla yıldıramayacak, aksine daha çok
çalışmamız için teşkilatımızı motive edecektir'' dedi.

Yahyalı'ya yapılacak bölge hastanesinin yer gösterilemedi diye başka ilçeye gitti gibi
dedikoduların da çıkarıldığını ifade eden Büber, şunları söyledi:
"Hastane konusunda halkımızı yanıltma çabası içine giren bu kişiler, konunun muhatabı olan
hiçbir kurumdan bilgi almamış, duydukları dedikoduları gerçekmiş gibi anlatarak milletimizi
kandırmaya, bizi karalamaya çalışmışlardır. Yahyalı'ya 40 yatak kapasiteli yeni hastanemizin
proje ihalesi Kamu Đhale Kurumu tarafından yapılmıştır. Đhaleyi alan 2K Grup Mimarlık proje
çalışmalarına başlamıştır. Projesinin tamamlanmasıyla, Đl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği
bölgede, 10 dönümlük bir arazi üzerine hastanemiz inşa edilecektir.
Đlçemize yapılacak Yenilenebilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Yüksekokulu için Enerji
Bakanımız Taner Yıldız, Kayseri Valisi, Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Senato üyeleri ile
yapımını üstlenen iş adamlarımız arasında 18 Mart 2014 Salı günü Yahyalı Belediyesi
Konferans Salonunda protokol imzalanacak, Nisan ayı içerisinde de yüksekokulumuzun temel
atma töreni gerçekleşecektir. Đlçemiz için büyük bir yatırımda Yahyalı-Adana yolu olacaktır.
37 trilyonluk proje bedeline sahip olan yol çalışmasının, Adana sınırına kadar olan bölümü
tamamlanmıştır. Artık Yahyalımız kör nokta olmaktan kurtulacaktır.
Bunlar, ilçemize gelen hizmetlerden bazılarıdır. Gelmesi için çalışmalar yaptığımız bir çok
projelerimiz bulunmaktadır. Şu an için yapılan ve yapılacak hizmetler acaba hangi parti
iktidarında ilçemize gelmiştir. Artık bu millet Lafa Değil, Đcraata bakmaktadır. Bizler gelecek
olan hizmetlerin devamı için, Yeni Türkiye Yeni Yahyalı için 30 Mart seçimlerinde Ak
Parti'nin Yahyalı’da güçlü bir zaferle ayrılması gerektiğinin inancındayız.
AK Parti Yahyalı Đlçe Teşkilatımız ve Başkan Adayımız Esat Öztürk Yahyalı'yı modern bir
şehir haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlerinde
desteğiyle 30 Mart seçimleri hem Yahyalı, hem de 2023 hedefleri olan Türkiye için bir milat
olacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6250.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Başkan Büyükkılıç, Traktörcüler Esnafı Đle
Buluştu
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, Traktörcüler sitesinde esnafla bir araya gelerek, görüş alış verişinde
bulundu.Başkan Büyükkılıç’ın Traktörcüler sitesi gezisine AK Parti...
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Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Memduh
Büyükkılıç, Traktörcüler sitesinde esnafla bir araya gelerek, görüş alış verişinde bulundu.
Başkan Büyükkılıç’ın Traktörcüler sitesi gezisine AK Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur
Barlas, parti yöneticileri ve belediye Melis üyesi adayları da eşlik etti.

Esnaflar tarafından sıcak ilgi ve alaka ile karşılanan Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki
heyet, dükkanları tek tek dolaşarak, esnaf ile sohbet etti. Esnafın dilek ve şikayetlerini
dinleyen başkan Memduh Büyükkılıç, makul olan taleplerin incelenerek en kısa süre
içerisinde yerine getirileceğini söyledi.
Traktörcüler sitesinde daha önce dükkanların ortasındaki alanı park olarak düzenlediklerini ve
hizmete sunduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Türkiye’de ticari manada tarım
işi ile uğraşanlar için traktör çok önemli ve vazgeçilmez bir araçtır. Gönlümüz ister ki bu
araçlar Kayseri’de üretilsin. Biz bu manada nitelikli sanayinin Kayseri de yer almasını arzu
etmekteyiz. Kayseri sanayinin merkezlerinden. 1200 civarında fabrikası olan, serbest bölgede
yaklaşık 80 fabrikası bulunan bir şehir. Katma değer, istihdam ve ihracat açısından biz bunları
yeterli görmüyoruz. Türk insanının, özellikle Kayseri zekasının daha güzel işler yapacağı
kanısındayız. Bunları yaparken devletine, vatanına, milletine sahip çıkan birliğimizi
beraberliğimiz önemseyen bir anlayışın gündemde olması lazım” dedi.
Esnafın muayene istasyonu konusundaki talepleri değerlendireceklerini ifade eden Başkan
Büyükkılıç “Esnaf dostu bir belediye olarak, bütün esnafımız bizim için değerlidir ve
önemlidir. Melikgazi Belediyesi olarak, Kamyoncular sitesinin yanı başında 30 dönümlük bir
arazimiz var. O bölgedeki gerçekleştireceğimiz bir proje ile Kamyoncu kardeşlerimiz için
hem soysal tesis hem otopark yapacağız. Bu tesisimizin tamamlanması ile birlikte, kamyoncu
esnafının yemek, sağlık temizlik ihtiyacını günlük araçlarının ihtiyaçlarını giderebileceği bir
projeyi hayata geçireceğiz'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6251.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Başkan Yıldırım'dan Veda Turu
Talas'ın 107 yıllık belediye tarihinde üst üste seçilen tek başkan olan Rifat Yıldırım, 30
Mart'ta görev süresinin tamamlanması nedeniyle ilçede veda turlarına başladı. Ziyaretleri
okullardan başlatan Başkan Yıldırım, "Talas'ın...
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Talas'ın 107 yıllık belediye tarihinde üst üste seçilen tek başkan olan Rifat Yıldırım, 30
Mart'ta görev süresinin tamamlanması nedeniyle ilçede veda turlarına başladı. Ziyaretleri
okullardan başlatan Başkan Yıldırım, "Talas'ın eğitimde geleceğine de yatırım yaptık" dedi.
Veda turu kapsamında ilk olarak okulları ziyaret etmeye başlayan Başkan Yıldırım, okul
müdürleri ve öğretmenlerle görüştü. Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker, başkan
yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyaretler Talas Atatürk Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi ile başladı. Okul müdürü Tekin Alpaslan tarafından karşılanan Başkan
Yıldırım, öğretmenler odasında eğitimcilere seslendi. Başkan Yıldırım, görevlerini en iyi
şekilde yaptıklarına inandığını belirterek, "Hepiniz şehrin gelişimini yakinen görüyorsunuz.
Ben o kısma girmeyeceğim, ama yasal olarak zorunluluğumuz olmamasına rağmen eğitimde

yaptığımız çalışmalara baktığımızda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik" şeklinde
konuştu.
Eğitime imkanlar doğrultusunda katkı sağladıklarını kaydeden Başkan Yıldırım, "Örneğin 7
okulumuza mini futbol sahası yaptık. Eğitimde birçok çalışma yaptık ama yaptığımız en
önemli çalışma önümüzdeki dönemde daha iyi anlaşılacak Başakpınar mahallemizde
planlaması biten, 10 bin öğrenci kapasiteli, 180 bin metrekare alan üzerine kurulacak kampus
lise projesidir. Yani Talas'ın gelecekteki eğitim planlamasını da hazırlamış vaziyetteyiz.
Bugün itibariyle 2 okulumuzun daha arsa sorununu çözdük; birinin hayırseveri hazır.
Görevler geçici, aslolan gök kubbede hoş seda bırakmaktır" diye konuştu.
Đlçe Milli Eğitim Müdürü Đhsan Köker de, Talas'ın iki dönem üst üste seçilen başkanı olması
ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan Yıldırım'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından okul müdürü Tekin Alpaslan, Başkan Yıldırım'a okula katkıları
nedeniyle plaket takdim ederken, Başkan Yıldırım da kendisine Talas'ın kır çiçeklerinden
oluşan duvar saati hediye etti. Başkan Yıldırım'a, daha sonraki ziyaretleri sırasında sırasıyla
Fatma Zehra Dülgeroğlu Orta Okulu, Derviş Güneş Orta Okulu müdürleri tarafından plaket
verildi. Ayrıca ziyaretler kapsamında belediye tarafından konferans salonu iç tefrişatı
yapılarak açılan Talas Ticaret Meslek Lisesi ve Sahra Galip Özsan Đlköğretim okulu Müdür ve
öğretmenleri Başkan Yıldırım'a teşekkür ederek plaket takdim ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6252.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kaymek'te Aldıkları Eğitimi Sanata
Dönüştürdüler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), 104 ayrı
branşta binlerce kişiyi meslek sahibi ya da sanatkâr yapıyor. Fotoğrafçılık Kursu'nu bitiren
kursiyerler Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde sergi açtılar.Büyükşehir...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), 104 ayrı
branşta binlerce kişiyi meslek sahibi ya da sanatkâr yapıyor. Fotoğrafçılık Kursu'nu bitiren
kursiyerler Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde sergi açtılar.
Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesinde hizmet veren KAYMEK, pek
çok farklı branştaki kurslarında olduğu gibi Fotoğrafçılık Kursu'nda da birinci dönemi
tamamladı. Kursiyerler, KAYMEK kurslarının ne denli iyi eğitim verdiğini açtıkları sergi ile
gösterdiler. KAYMEK kursiyerlerinin çekmiş oldukları fotoğraflardan oluşan Objektiften
Kayseri adlı sergi Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Açılışa AK parti Kayseri
Milletvekili Đsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, davetliler,
kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, KAYMEK'in 104 farklı
dalda kurs verdiğini belirterek, 8-10 kişinin bir araya gelmesi halinde istedikleri kursu
alabildiklerini söyledi. Başkan Özhaseki, Kayseri'de birçok insanın gerek meslek öğrenmek,
gerekse hobi amaçlı KAYMEK kurslarına katılabildiklerini kaydetti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer de KAYMEK'i verdiği hizmetlerden ötürü tebrik
ederek Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri takdire şayan bulduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından sergi ziyarete açıldı. 40 fotoğrafın bulunduğu sergi 13-16 Mart
tarihleri arasında gezilebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6253.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ak Parti Yahyalı Đlçe Teşkilatı
AK Parti Yahyalı Đlçe Başkanı Ahmet Büber, son günlerde bazı siyasi parti ve adaylarının,
yerel basında, sosyal medyada ve gittikleri seçim bölgelerinde Ak Parti Yahyalı Đlçe Teşkilatı
ve Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk hakkında yalan...
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AK Parti Yahyalı Đlçe Başkanı Ahmet Büber, son günlerde bazı siyasi parti ve adaylarının,
yerel basında, sosyal medyada ve gittikleri seçim bölgelerinde Ak Parti Yahyalı Đlçe Teşkilatı
ve Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk hakkında yalan haberler üreterek karalama politikası
sürdürmesi üzerine bir açıklama yaptı.
Ak Parti Yahyalı Đlçe Teşkilatına yöneltilen gerçek dışı söylemlerle, seçmenin zihninin
bulandırılmaya çalışılmakta, böylece Ak Parti'ye olan güçlü desteğin zayıflatılmak istendiğini
belirten Đlçe Başkanı Büber, " Bu kirli siyaset çalışmaları belediye başkanımız üzerinden de
yapılmaya çalışılmaktadır. Bizler Yahyalı' nın geleceği için var gücümüzle çalışmakta,
önümüze çıkan türlü sorunlarla mücadele ederek, en iyi hizmeti ilçemize getirmenin çabası
içindeyiz. Teşkilatımıza yapılan bu iftiralar bizleri asla yıldıramayacak, aksine daha çok
çalışmamız için teşkilatımızı motive edecektir. dedi.
Yahyalı'ya yapılacak bölge hastanesinin yer gösterilemedi diye başka ilçeye gitti gibi
dedikoduların da çıkarıldığını ifade eden Büber, şunları söyledi:
"Hastane konusunda halkımızı yanıltma çabası içine giren bu kişiler, konunun muhatabı olan
hiçbir kurumdan bilgi almamış, duydukları dedikoduları gerçekmiş gibi anlatarak milletimizi
kandırmaya, bizi karalamaya çalışmışlardır. Yahyalı'ya 40 yatak kapasiteli yeni hastanemizin
proje ihalesi Kamu Đhale Kurumu tarafından yapılmıştır. Đhaleyi alan 2K Grup Mimarlık proje
çalışmalarına başlamıştır. Projesinin tamamlanmasıyla, Đl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği
bölgede, 10 dönümlük bir arazi üzerine hastanemiz inşa edilecektir.
Đlçemize yapılacak Yenilenebilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Yüksekokulu için Enerji
Bakanımız Taner Yıldız, Kayseri Valisi, Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Senato üyeleri ile
yapımını üstlenen iş adamlarımız arasında 18 Mart 2014 Salı günü Yahyalı Belediyesi

Konferans Salonunda protokol imzalanacak, Nisan ayı içerisinde de yüksekokulumuzun temel
atma töreni gerçekleşecektir.
Đlçemiz için büyük bir yatırımda Yahyalı-Adana yolu olacaktır. 37 trilyonluk proje bedeline
sahip olan yol çalışmasının, Adana sınırına kadar olan bölümü tamamlanmıştır. Artık
Yahyalımız kör nokta olmaktan kurtulacaktır.
Bunlar, ilçemize gelen hizmetlerden bazılarıdır. Gelmesi için çalışmalar yaptığımız bir çok
projelerimiz bulunmaktadır. Şuan için yapılan ve yapılacak hizmetler acaba hangi parti
iktidarında ilçemize gelmiştir. Artık bu millet Lafa Değil, Đcraata bakmaktadır. Bizler gelecek
olan hizmetlerin devamı için, Yeni Türkiye Yeni Yahyalı için 30 Mart seçimlerinde Ak
Parti'nin Yahyalı’da güçlü bir zaferle ayrılması gerektiğinin inancındayız.
Ak Parti Yahyalı Đlçe Teşkilatımız ve Başkan Adayımız Esat Öztürk Yahyalı' yı modern bir
şehir haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlerinde
desteğiyle 30 Mart seçimleri hem Yahyalı, hem de 2023 hedefleri olan Türkiye için bir milat
olacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6254.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Melikgazi Belediyesi'nden 19 Mayıs
Mahallesi'ne Okul
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırsever Melikgazi Belediyesi olarak 19
Mayıs Mahallesi'nde büyük bir eksikliği bulunan okul için bugün düzenlenen sade bir tören
ile temelinin atıldığını söyledi.Halkının yol, asfalt...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırsever Melikgazi Belediyesi olarak 19
Mayıs Mahallesi'nde büyük bir eksikliği bulunan okul için bugün düzenlenen sade bir tören
ile temelinin atıldığını söyledi.
Halkının yol, asfalt ve park talep etmediğini, halkın kapalı spor salonları, sosyal ve spor
tesisleri, çok amaçlı parklar istediğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin 70
kişilik sınıflarda eğitim gördüğünü bu neden ile halkın haklı isteği üzerine okul yapmaya
karar verdiklerini yapılan proje çalışması sonucu bugünde temel atıklarını kaydetti. Eğitime
yapılan yatırım ve hizmetlerin ödüllendirildiğini geçen hafta Đldem'de 32 derslikli Ramazan
Büyükkılıç Okulu'nu hizmete açtıklarını hatırlatan eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Belsin
19 Mayıs Mahallesi'nde yapılacak okul, bin 500 metrekare alana oturmaktadır. Bordum,
zemin ve 2 kat olmak üzere 3 katlıdır. Derslikler 45 metrekare olup, 2 ayrı bilgisayar
laboratuvarı, 1 fen laboratuvarı, 1 müzik odası ve 1 kütüphane odası bulunmaktadır. Tüm
dersliklerde akıllı tahta bulunmaktadır. Özürlüler için özürlü asansörü ve tuvalet
bulunmaktadır. Dış cephesi ısı yalıtımlı olacaktır. Tahmini keşif bedeli 3 milyon TL'dir” dedi.

Büyükkılıç ayrıca, "Temel atma törenine, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Đlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikman, mahalle muhtarları, daire müdürleri çok sayıda bölge
halkının iştirak etti" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6255.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayserigaz Polis Meslek Yüksekokulu’nda
Kayserigaz, doğalgazın etkin kullanımı konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği
seminerlere Polis Meslek Yüksekokulu ile devam etti.80 yıllık tecrübenin sahibi Almanya’nın
enerji şirketlerinden EWE A.G. çatısı altında faaliyetlerini...
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Kayserigaz, doğalgazın etkin kullanımı konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına verdiği
seminerlere Polis Meslek Yüksekokulu ile devam etti.
80 yıllık tecrübenin sahibi Almanya’nın enerji şirketlerinden EWE A.G. çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren Kayserigaz, Polis Meslek Yüksekokulu’nda “Temel Doğalgaz ve
Doğalgazda Teknik Emniyet Eğitimi” verdi.
Kayserigaz Đşletme ve Bakım Müdürü Bülent Coşkun, eğitimde Polis Meslek Yüksekokulu
öğrencilerine doğalgazın ne olduğu, doğalgazın kullanımında dikkat edilmesi gereken
hususlar, doğalgazın kullanım alanları, olası bir tehlike anında ne tür önlemlerin alınması
gerektiği ve nasıl müdahalelerde bulunulması gerektiği, doğalgaz altyapısında dikkat edilecek
hususlar, ortak hareket edilmesi gereken kurumların hangileri olduğu ile ilgili pek çok hayati
bilgiyi geleceğin polisleri ile paylaştı.
Kayserigaz Đşletme ve Bakım Müdürü Bülent Coşkun, gerçekleştirdikleri bu aktiviteler ile
birlikte doğalgaz konusundaki bilincin artırılmasının hedeflediğini belirtti. Paydaşları olan, alt
yapı hizmetleri sunan ve gerektiğinde birlikte hareket edilen polis, itfaiye gibi kuruluşlara da
teknik anlamda bilgi alışverişinin tüm kurumlara katma değer sağlayacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6256.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kasık Fıtığı Ameliyatında Yeni Dönem:
“laparoskopi”
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, kasık fıtığı ameliyatlarında,
laparoskopik yöntem kullanarak, kasık fıtığı tedavisi gören hastalara kolaylık sağlandığını
söyledi.Özel Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Servisi doktorlarından...

14 Mart 2014 Cuma 08:59

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Deneme, kasık fıtığı ameliyatlarında,
laparoskopik yöntem kullanarak, kasık fıtığı tedavisi gören hastalara kolaylık sağlandığını
söyledi.Özel Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Servisi doktorlarından Op. Dr. Mehmet Ali
Deneme, kasık fıtıklarının ağır işlerde çalışanlarda daha çok görüldüğünü söyledi. Deneme,
“Kasık fıtıkları günümüzde özellikle fiziki olarak çalışan işçi toplumunun çok olduğu
bölgelerde gözüken bir rahatsızlıktır. Her iki kasıkta da olabiliyor. Bunun sebeplerinden en
önemlisi doku zayıflığıdır. Genetik olan gelen insanların yaratılış özelliği ile alakalı dokuların
zayıflığı ile ilişkisi mevcuttur. Bir de tabi ki çok ağır iş yapan, çok ağır yük taşımakta olan
veya fiziki olarak işini icra eden insanlarda kasık fıtığı görülüyor” dedi.Kasık fıtığında
laparoskopik yöntemler ile daha iyi sonuçlar alındığının altını çizen Mehmet Ali Deneme,
“Kasık fıtığı için günümüzde artık, birçok ameliyatın uygulandığı gibi laparoskopik tedavi
yapmak mümkün. laparoskopik tedavi ilk kez safra kesesi ameliyatları ile gündeme geldi. Çok
sık olarak yapılabilen bir cerrahi. Son dönemlerde laparoskopik olarak mide fıtığı ve reflü
ameliyatları yapılabilmektedir. Bunun yanında son iki yıldır da Laparoskopik kapalı kasık
fıtığı ameliyatları da yapılabilmektedir. Hasta için en büyük avantajı kasık bölgesi
kesilmeden, o bölgedeki bağlara ve kaslara zarar verilmeden yapıldığı için hastanın güncel
hayatına dönmesi daha kolay olabilmektedir. Hasta aynı gün hastaneye kabul edilip, aynı gün
cerrahi işlem yapıldıktan sonra 6 saat içerisinde taburcu edilmektedir. Bunun iki yöntemi var.
Karın zarına girilerek yapılan yöntemi ve karına girilmeden yapılan yöntemdir. Biz karına
girilmeden yapılan yöntemi tercih ediyoruz. Böylece karın içi organlara da bir zarar
verilmeden yapıldığı için hastanın bağırsak veya sindirim sistemi ile ilgili sıkıntıları da en aza
indirilebilmektedir. Bu şekilde hasta ufak bir cerrahi müdahale ile normal hayatına
dönebilmektedir” ifadelerini kullandı.Açık kasık fıtığı ameliyatlarında hastanın vücudunda
kesilme olduğunu, kullandıkları yöntem ile kesme yapmadıklarını dile getiren Op. Dr.
Deneme, “Yanlış bir algı kapalı ameliyatlarda yama konulabilir mi? konulamaz mı? diye bir
algı var. Kapalı ameliyatlarda da kasık bölgesine yama konulabiliyor. Bu yama değişik aletler
ile yine kasık bölgesine tespit edilerek hastanın sıkıntısının giderilmesi sağlanabiliyor. Bu
yöntemle hasta, kasık bölgesinde oluşan 7-8 santimetrelik bir keşiden korunabiliyor. Göbek
bölgesinde ve karnının alt kısmında oluşan küçük yarımşar santimlik delikten laparoskopik
aletler ile girilerek kurtulabilmektedir. Hasta daha az ağrı çekebilmekte ve tekrar ihtimali tüm
yöntemlere göre daha az olabilmektedir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6257.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Doç. Dr. Mehmet Akbulut 'helal Ve Sağlıklı
Gıda, Doğal Beslenme Panelinde Konuştu:
Kayseri’de panele katılan Doç. Dr. Mehmet Akbulut, gıdalara katılan maddelerin çocuklar
için zararlı olacağını belirterek ,’En büyük tehlike çocukların yediği gıdalardır. Çocuklar,
henüz gelişme çağındadır. Onların her yedikleri,...
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Kayseri’de panele katılan Doç. Dr. Mehmet Akbulut, gıdalara katılan maddelerin çocuklar
için zararlı olacağını belirterek ,’En büyük tehlike çocukların yediği gıdalardır. Çocuklar,
henüz gelişme çağındadır. Onların her yedikleri, zekâsını, hafızasını, sağlığını etkiliyor. Đlerde
oluşabilecek hastalıklar için öncü olabiliyor. Çocuklarınızı katkı maddeli yiyeceklerden uzak
tutun. Çocuğunuz için katkı madde içeren ürünlere karşı cimri olun” dedi.
Kayseri Eğitim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği tarafından düzenlenen ‘Helal ve Sağlıklı Gıda,
Doğal Beslenme’ Paneli yapıldı. Đl Özel Đdare Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele
çok sayıda davetli katıldı. Panelde konuşan Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Akbulut, gıda maddeleri,
fonksiyonları ve kaynakları hakkında bilgi verdi. Yüzlerce çeşit gıda katkı maddesi
bulunduğunu hatırlatan Doç. Dr. Akbulut, ‘Gıda firmaları, yiyeceklerin içindeki katkı
maddelerini etiketin üzerine küçücük yazıp sağlığımızı bozdukları gibi göz sağlığımızı da
bozuyorlar. Katkı maddeleri artan tüketim çılgınlığı, fazla üretim arzı, şirketlerin gelişmesiyle
ortaya çıktı. Đnsanı daha çok tüketime yöneltme, teşvik etme amacıyla, daha çok para
kazanma amacıyla birçok katkı maddesi üretiliyor. Đnsanları artık hazır gıdaya yöneltiyorlar.
Hazır gıdanın da insana sunulması, uzun süre korunması, insanlar için de cazip hale
getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle hazır gıdalara bir özellik kazandırmanız gerekiyor. Hazır
gıdaları yerken bunları göz önünde bulunduracaksınız. Ona göre yiyeceksiniz veya hiç
yemeyeceksiniz. Veya alternatif ürünler geliştireceksiniz” diye konuştu.
ÇOCUKLAR KONUSUNDA HASSAS OLMALIYIZ
Doç. Dr. Akbulut, ‘Nüfus artıyor. Ayrıca çalışan kesim artıyor. Đnsanların çoğu vaktini
dışarıda geçiriyor. Dolayısıyla hazır gıda tüketmek zorunda kalıyor. En büyük tehlike
çocukların yediği gıdalardır. Bizler yeterince gelişmiş durumdayız. Çocuklar, henüz gelişme
çağındadır. Onların her yedikleri, gelişmelerini etkiliyor. Onların zekâsını, hafızasını,
sağlığını etkiliyor. Đlerde oluşabilecek hastalıklar için öncü olabiliyor. Dolayısıyla çocuklarla
kendimizi biraz daha ayırt ekmemiz gerekiyor. Özellikle bu konuda çocuklara karşı daha
bilinçli olmamız gerekiyor. Benim tüketeceğim bir kilo kola ile onun tüketeceği bir kilo
kolanın yapacağı etki aynı oranda değildir. Çocuğum bir kilo kola içtiği zaman, ona benim
içtiğimden iki kat daha fazla katkı maddesi enjekte etmiş olurum. Dolayısıyla çocuklar
konusunda çok daha hassas olmamız gerekiyor. Zaten hazır gıdaların çoğu da çocuklar için
üretildiğinden dolayı daha dikkatli olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
ÇOCUKLAR ĐÇĐN CĐMRĐ OLUN
Doç. Dr. Akbulut sözlerini şöyle sürdürdü;

‘Katkı maddelerinin hepsi zararlı değildir. Örneğin sucuk üretecekseniz ona katkı maddesi
katmak zorundasınız. Üretici de tüketici de olsanız bunu yapmak zorundasınız. Ya da bunu
tüketmeyeceksiniz. Sucuğun içine nitrat denilen koruyucu maddesi katmazsanız daha büyük
tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Sucukta mikroorganizma gelişiyor. Bu ise, daha çok zehirliyor.
O zaman ne yapacağız? Hazır gıdaları mümkün olduğunca az tüketmeniz gerekiyor. Mesela
yapılan bilimsel çalışmada, günlük olarak 50 gram işlenmiş et ürünü tüketen yani salam,
sosis, sucuk gibi maddelere tüketenlerin kolon kanserine yakalanma riski yüze 21 daha fazla
olduğu ortaya çıkmıştır. Başta bunları az tüketeceksiniz. Özellikle çocuklarda bu gıdalara
karşı cimri olacaksınız. Kendinize cömert olabilirsiniz. Ama çocuklara daha cimri olun.
Örneğin şeker üreteceksiniz ve buna çilek tadı vermek istiyorsunuz. Çocukların da albenisini
çeksin istiyorsunuz. Görünce çocuklar hemen alsın diyorsunuz, gözleri fal taşı gibi olsun
istiyorsunuz. Resimlerde gördüğünüz gibi şekerlerin ‘beni hemen al ye ‘ der gibi bir hali var.
Bunlar için renk maddeleri katılıyor. Aroma olarak katılıyor. Yediğinizde çilek tadı
alıyorsunuz. Rengi ve şekli de çilek şeklinde olunca çok daha tatlı hale geliyor.’
AZ KULLAN, DOĞALI TERCĐH ET
Bir önemli konuda, katkı maddelerinin kaynağının önemli olduğunu hatırlatan Doç. Dr.
Akbulut, “Katkı maddelerinin bitkisel olanları var. Hayvansal olanları var. Örneğin jelatin.
Jelatin aslında katkısı değildir. Katkı maddesi gibi kullanılıyor. Tarım Bakanlığının çıkardığı
gıda kodeksinde jelatin katkı maddesi olarak yer almıyor. Çünkü bu doğal maddedir.
Hayvandan elde ediliyor. Besleyici özelliği var. Ama hangi kaynaktan aldığınız önemli.
Domuzdan mı sığırdan mı veya tavuktan mı üretiliyor. Đşte buraya bakmak lazımdır. Ayrıca
gıda katkı maddeleri ilk önce hayvanlar üzerinde denenmektedir. Đnsan üzerinde denenen
yoktur. Bütün bunlardan sonra ne yapacağız. Katkı maddelerini izin verilenden veya bu
orandan az miktarda tüketirsek belki kısmen zararlarını aza indirmiş olabiliriz. Hazır gıda
tüketmek zorundaysak en azından bunu azaltmamız gerekiyor. Çünkü migrene yol
açabiliyorlar. Bazı bünyelerde alerjiye yol açabiliyorlar. Ne yapacağız. Az tercih edeceğiz
veya doğal olanı tercih edeceğiz. Varsa bunların alternatiflerini kullanacağız. Riski ürünlerden
uzak durmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.
YUFKALARIN YAPIŞMAMASI ĐÇĐN DE KULLANILIYOR
Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Gürbilek, Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu olarak yaptıkları çalışmalara değindi.
Prof. Dr. ‘Gürbilek, güncel sorunumuz şudur, bazı katkı maddelerinin kaynağı domuzdur. Biz
domuzun hiçbir ürününü kullanmıyoruz. Hatta o kadarki bu kelimeyi biz hakaret olarak
kullanıyoruz. Zaten bu domuz yağını getirdikleri zaman kimse almıyor, tüyünü kullanmıyor,
etini de yemiyoruz. Ama domuzdan kimyasal yollarla sentezledikleri, ürünler var. Kimyasal
yollarla yeni ürünlere dönüştürmüşlerdir. Bunları yememiz caiz midir? Bunlar, bizim dini
inançlarımızı zorluyor. Örneğin glisirin elsit. Nerde kullanılıyor? Bu hazır yufka üreten
firmalar, yufkalar birbirine yapışmasın ve kolay açılsın diye kullandıkları bir ürün. Bu
domuzun çeşitli organlarından ve ürünlerinden elde edilebilir. Acaba bu helal midir? Kesilen
hayvan Đslami usullere göre helal değilse bunlardan elde edilen ürünler helal midir? Birçok
katkı maddesinin ismini okurken bile zorlanıyoruz.’ Diye konuştu.
ÖNCE KAZANÇ OLMALI
Diyanet Đşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek Đhtisas Merkezi Arapça-Đslam Hukuku
Öğretim Görevlisi Rıfat Oral da önce kazancın helal olması gerektiğini vurguladı. Oral,
‘Birçok hadis şerifte helal gıda tavsiye edilmektedir. Aslında helal gıda, helal kazanç ile
başlıyor. Đmamı Azam‘ın talebesi olan Đmam Muhammet’e gelmişler ve demişler ki ‘Efendim
bize takva ile ilgili bir kitap yazsanız’. O da ‘Kitab-ül kesb-i’ (Kazanç Kitabı) yazmıştır. Önce
kazancınız helal olmalıdır. Đkincisi yediğimiz maddeler helal olmalıdır. Üçüncüsü de helal bir
şekilde tüketilmelidir. ‘ dedi. Oral sözlerini şöyle sürdürdü;

HELAL GIDA MAKBUL DUA
Şimdi bu noktada bir hadis var, beni çok etkilediği için sizinle paylaşmak istiyorum.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir kişiden bahsediyor, üstü toz toprak içerisinde
ellerini açmış ‘Ya rabbi ya rabbi’ diye dua ediyor. Şimdi biz bu fotoğrafı gördüğümüz zaman
diyoruz ki ‘Tamam bu kişinin duası kabul olur? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram,
haramla beslenmiş. O zaman helal gıda bizim için sadece tıbbi açıdan değil, dualarımızın
ibadetlerimizin kabul olması açısından da önemli.
Kayseri Eğitim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Kaplan da
dernek olarak çalışmaları anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6258.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri'de 50 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından Kayseri-Adana karayolunda yapılan çalışmalarda B.K.'nın kullandığı kamyonda
arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda bandrolsüz olduğu belirlenen 50 bin paket
sigaraya el konuldu.
Yetkililer olayla ilgili olarak B.K. ve Z.K.'nın yakalanarak gözaltına alındığını, olayla ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6259.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Sp Adayları Matbaacılar Sitesi Esnafıyla Bir
Araya Geldi
Saadet Partisi adayları ve Đl Teşkilatı Matbaacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi.Saadet
Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun, Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Erhan Arıcı ve beraberindeki Partililerle Matbaacılar sitesi esnafıyla...
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Saadet Partisi adayları ve Đl Teşkilatı Matbaacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi.Saadet
Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun, Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Erhan Arıcı ve beraberindeki Partililerle Matbaacılar sitesi esnafıyla bir araya geldi. Adaylar
site esnaflarının sorunlarını çözerken ham madde fiyatlarını düşüreceklerini söylediler.Saadet
Partisi Belediye Başkan Adayları “Bir merhaba diyelim dedik. Şunları her zaman söylüyoruz.
Vatandaşımıza her zaman söylüyoruz ve hocamızın dönemini de hatırlıyorsunuz. Başbakanlık
döneminde ülke ekonomisinin hangi düzeyde olduğunu biliyorsunuz. Đnşallah bu güne kadar
gömleği üzerimizden çıkarmadık. Đstikametimiz yolunda böyle bir yalpalanma meydana
gelmedi. Zaten siyaseti dünyevi çıkar uğruna yapmış olsaydık, ne durumda olacağımızı sizler
tahmin ederdiniz” dediler.Adaylar “Biz sadece Erbakan Hocamızın devamı olacağız. Biz
büyüklerimizin nasihatini her zaman kulağımıza küpe edeceğiz. Đnşallah yaptığımız gibi
yapmaya da devam edeceğiz. Bu sefer inşallah Saadet Partisini destekleyin. Aynı aydınlık
geleceğe yeniden varalım. Erbakan Hocamızın zamanını biliyorsunuz Hocamızın talebelerini
yeniden iş başına geçirmedikten sonra makineler olsa da bir işe yaramaz. Tekrar Saadet
Partisini destekleyelim ve yeniden o güzel günlere gidelim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6260.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

"dünya Şehirleri Đle Yarışıyoruz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Belsin'de katıldığı toplantıda yeni dönemde
gerçekleştirecekleri projelerle Kayseri'yi Türkiye'de emsali olmayan bir şehir haline
getireceklerini söyledi. Başkan Özhaseki, "Dünyanın en güzel...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Belsin'de katıldığı toplantıda yeni dönemde
gerçekleştirecekleri projelerle Kayseri'yi Türkiye'de emsali olmayan bir şehir haline
getireceklerini söyledi. Başkan Özhaseki, "Dünyanın en güzel şehirleri ile yarışıyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Belsin'de katıldığı toplantıda büyük bir
coşku vardı. Belsin halkının büyük ilgi gösterdiği toplantıya Başkan Özhaseki'nin yanı sıra
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK
Parti Melikgazi Đlçe Başkanı Timur Barlas da katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için
yazılan şarkıyı coşkulu bir şekilde söyleyen katılımcılara Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç da aynı coşkuyla eşlik etti.
AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz'in selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugüne kadar milletin desteği ile hizmet
etme şansı bulduklarını ve asla mahcup etmemek için çalıştıklarını söyledi. Halkla her zaman
içi içe olduklarını dile getiren Büyükkılıç, "Acınızda varız, sevincinizde varız. Sizlerin bir
evladı olarak sizlere hizmet ediyoruz" dedi.
"BU ĐŞĐ AŞKLLA, TUTKUYLA YAPTIK"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de konuşmasına geçmişteki Kayseri'yi ve o
Kayseri'yi modern bir kent haline getirmek için gösterdikleri gayreti anlatarak başladı.
Gösterdikleri başarının sırrını da açıklayan Başkan Özhaseki şöyle konuştu: "Birincisi
yaptığınız işi seveceksiniz. Aşkla, tutkuyla bu işi yapacaksınız. Đnsana hizmeti Cenabı Allah'a
hizmet gibi göreceksiniz. Hizmeti cennete gidecek yol gibi göreceksiniz. Sonra iyi niyetten
ayrılmayacaksınız. Başkan olmayı hava peşinde koşmak gibi görenler, rant peşinde koşmak
gibi görenler olduğu gibi sadece ve sadece Allah rızası için yapanlar da var. Đşte Allah rızası
için yapanlar başarılı oluyor. Oradaki parayı canınızdan, malınızdan aziz bileceksiniz, kaçak
verdirmeyeceksiniz, onunla dosdoğru işler yapacaksınız. Sonrasında zaten başarıyı Allah
veriyor. Đyi niyetle yola çıkarsanız, çalışırsanız, gayret ederseniz, Allah sizin elinizden
tutuyor, ayağınızı yürütüyor, işlerinizi rast getiriyor. Biz bunu senelerce yaşadık."
"SADECE PARK SAYISI BĐLE DĐLLERE DESTANDIR"
Kayseri'de bugüne kadar yaptıkları park hizmetinin bile tek başına büyük önem taşıdığını
ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Sadece park sayısı bile dillere
destandır. Biz gelmeden önce 15-20 tane park vardı, onlar da işgalliydi. Etrafında duvarlar
vardı. Şimdi 817 tane parkımız var. Dün Đzmir adayları televizyonda konuşuyordu. Đzmir gibi
denizin kenarında bir yerde kişi başına düşen yeşil alan miktarını adaylar 3,5-4 m² diye
veriyorlar. Bu kurak memlekette, bazen 5-6 ay yağmurun yağmadığı, kışın sıcaklığın -20'lere
düştüğü Kayseri'de 12 milyon m²'yi geçtik. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 12 m²'ye
ulaştı" dedi.
Artık yeni bir dönem başladığını söyleyen ve seçimler sonrasına ilişkin yeni projeleri
olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Özhaseki, "Bu projeleri birkaç sene içinde
gerçekleştirirsek bilinizki Türkiye'de emsali olmayan bir şehir haline geleceğiz. Sadece
Anadolu şehirleri ile yarışmayacağız. Dünyanın en güzel şehirleri ile yarışacağız" diye
konuştu.
Program öncesi ve sonrası vatandaşlardan sıcak ilgi gören Başkan Özhaseki, hatıra fotoğrafı
çektirmek isteyenlerle objektif karşısına geçmeyi de eksik etmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6261.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Gülen Yüzler'den Vefa Gecesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Projesi öğrencileri tarafından Çanakkale
Zaferi'nin 99. yıldönümü münasebetiyle bir konser verilecek.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99'uncu Yılı kutlamaları kapsamında...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Projesi öğrencileri tarafından Çanakkale
Zaferi'nin 99. yıldönümü münasebetiyle bir konser verilecek.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99'uncu Yılı kutlamaları
kapsamında gerçekleştirilecek konser, 15 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sanat Merkezi'nde saat 19.30 'da başlayacak.
Büyükşehir Belediye Konservatuarı THM Koro Şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde
gerçekleştirilecek konserde öğrenciler, şarkı ve şiirleriyle Çanakkale Şehitleri'ne olan
vefalarını gösterecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6262.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

"gönüllerimiz Arasında Mesafe Yok"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Develi'de bir dizi ziyarette bulundu. Đlçe
meydanında halka seslenen Başkan Özhaseki, "Develi ile aramızda Erciyes dağı var; ama
gönüllerimiz arasında mesafe yok" dedi.Büyükşehir Belediye...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Develi'de bir dizi ziyarette bulundu. Đlçe
meydanında halka seslenen Başkan Özhaseki, "Develi ile aramızda Erciyes dağı var; ama
gönüllerimiz arasında mesafe yok" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Develi ziyaretine Saray Halı ile başladı. AK
Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Develi Đlçe Başkanı Mehmet Durukan ve Develi Belediye
Başkan Adayı Mehmet Cabbar ile birlikte Saray Halı fabrikasını ziyaret eden Başkan

Özhaseki, Saray Halı Genel Koordinatörü Nadir Yörüktümen ve yöneticiler tarafından
karşılandı. Fabrika yemekhanesinde çalışanlara seslenen Başkan Özhaseki, seçimlerden sonra
Develi'nin Büyükşehir'e bağlı merkez ilçe olacağını hatırlatarak "Kayseri'yi nerden alıp
nereye getirdiğimizi siz biliyorsunuz. Develi'ye de ihtiyacı olan tüm hizmetleri getireceğiz"
dedi. Başkan Özhaseki'ye fabrika çıkışında, Genel Koordinatör Nadir Yörüktümen tarafından
halı hediye edildi.
Buradan ilçe merkezine geçen Başkan Özhaseki Cuma namazını kılmak üzere gittiği Çarşı
Camii önünde vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Daha sonra ilçe meydanında halka hitap
eden Başkan Mehmet Özhaseki, seçim dönemlerinin bir anlamda hesap verme dönemi
olduğunu belirterek, "Allah'a şükür bizim veremeyeceğimiz hesap olmadı. Dün yola çıkarken
ideolojik belediyecilik yapmayacağız, hizmet belediyeciliği yapacağız diyerek söz vermiştik.
Hiçbir ayırım gözetmedik. Gece gündüz demeden çalıştık. Hiç mazeret üretmedik. Kimseyle
de kavgamız olmadı. Sadece hırsızlarla, uğursuzlarla, yolsuzlarla kavga ettik" dedi.
Kayseri'ye bugüne kadar neler yapıldığına herkesin şahit olduğunu dile getiren Başkan
Özhaseki, "Develi ile Kayseri arasında Erciyes dağı var. Ama gönüllerimiz arasında mesafe
yok. Develi'ye neler yapacağımızı göreceksiniz" diye konuştu. Bu ziyaretinde sadece
selamlamak istediğini ve 18 Mart Salı günü miting için Develi'ye geleceklerini ifade eden
Başkan Özhaseki daha sonra AK Parti Đlçe Teşkilatına geçerek partililerle görüştü.
Đlçe teşkilatında söz alan AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz tüm teşkilat mensuplarından son
15 günde daha çok çalışmalarını isteyerek "Ne mutlu ki bütün gücümüzle destekleyeceğimiz
çok kıymetli adaylarımız var" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de insan hayatında her zaman iyilerle kötüler
arasında bir mücadelenin söz konusu olduğunu belirterek, önemli olanın bu mücadelede
iyilerin yanında yer almak olduğunu söyledi. Özhaseki, "Mücadele etmezsek idareye iyiler
gelmez" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ilçe teşkilatında partililerle bir süre sohbet
ettikten sonra Develi'den ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6263.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Şehit Babasından Duygulandıran Sözler
Vali Orhan Düzgün, şehit polis Resul Erdal Aydemir’in Yavuzlar Mahallesi Erenköy
Sokak’taki baba ocağında okutulan Mevlit-i Şerif’e katıldı.Kocasinan Kaymakamı Ali
Candan ve Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile birlikte Cuma namazı sonrası...

14 Mart 2014 Cuma 16:03

Vali Orhan Düzgün, şehit polis Resul Erdal Aydemir’in Yavuzlar Mahallesi Erenköy
Sokak’taki baba ocağında okutulan Mevlit-i Şerif’e katıldı.

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile birlikte Cuma
namazı sonrası şehit evine gelen Vali Düzgün, şehit babası Mehmet Aydemir ile şehidin 2
kardeşi başta olmak üzere yakınlarına ve mahalle sakinlerine bir kez daha başsağlığı diledi.
Şehit babası Mehmet Aydemir’in, “Oğlum göreve kendisi talip oldu ve evden o akşam ki
ayrılışı daha öncekiler gibi değildi. Normal bir şekilde ayrılmamıştı evden. Abdestini aldı.
Benimle, annesi ve kardeşleriyle helalleşti. Büyük oğlum da dün gece rüyasında şehidimizi
çok güzel bir şekilde görmüş. Oğlum şehit, ben şehit babası, ailem de şehit ailesi oldu.
Oğluma güzel bir şekilde şehit olarak bu dünyadan ayrılmak nasip oldu. Gurur duyuyoruz.”
sözleri orada bulunan herkesi duygulandırdı.
Vali Düzgün de, Resul Erdal Aydemir gibi yiğit vatan evlatlarının asla unutulmayacağını
belirterek, Resul’ün artık tüm milletin evladı olduğunu söyledi.
Emniyet Teşkilatı ile mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Mevlit-i Şerif’e katılanlara
yemek ikramında bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6264.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kocasinan Parkları Donatıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yazında parkların misafirlerini daha kalite
ortamlarda ağırlaması için yaklaşık bir milyon liralık park donanım ve koruma malzemesi
ihalesi yaptıklarını söyledi.Yaşanabilir bir şehir sunmak...
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Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 2014 yazında parkların misafirlerini daha kalite
ortamlarda ağırlaması için yaklaşık bir milyon liralık park donanım ve koruma malzemesi
ihalesi yaptıklarını söyledi.Yaşanabilir bir şehir sunmak için park ve yeşil alan hizmetlerini
olmazsa olmaz olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” Yeşil alan, park, ağaç,
temiz çevrenin, modern ve sağlıklı bir şehir için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Kayseri’nin öncelikle yeşil alanlarla donanmış temiz bir şehir olması için çalışıyoruz” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, çevreye renk katan parklar yapmadan çok yapılanları korumak ve
donatmanın önemli olduğuna dikkat çekerek,"Park ve yeşil alan hizmetlerinin kalitesini daha
da artırmak amacıyla parklarımızın ihtiyacı olan malzemeleri almak için yaklaşık maliyeti 910
bin lira olan ihale yaptık. Daha yeşil bir Kayseri için yoğun gayret gösteriyoruz” diye
konuştu.Đhale Komisyonu Başkanı Mustafa Haspaylan da yaptığı açıklamada "Kocasinan
Belediyesi sınırları içindeki parkların bakımı, donanımı, korunması ve ihtiyaçların
karşılanması amacıyla ihale yaptık. Yaklaşık maliyeti 910 bin 966 lira olan ihaleye; Ars Park,
Şahin Metal, Asteksan, Nevmer, Aksapark, Haspark ve Metod Eğitim olmak üzere yedi firma
katıldı. Đncelemelerimiz sonrası kazanan firmayı açıklayacağız. Hayırlı olsun” şeklinde bilgi
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6265.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Başkan Yıldırım'dan Sağlıkçılara Ziyaret
Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki sağlık
ocaklarını ziyaret ederek çalışanların bayramlarını kutladı.Başkan Yıldırım, gelenekselleşen
ziyaretlerine başkan yardımcıları ve birim amirleriyle...
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Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki sağlık
ocaklarını ziyaret ederek çalışanların bayramlarını kutladı.
Başkan Yıldırım, gelenekselleşen ziyaretlerine başkan yardımcıları ve birim amirleriyle
birlikte Harman Mahallesindeki Mehmet Timuçin Toplum Sağlığı Merkezi ile başladı. Tek
tek bütün odaları dolaşan Başkan Yıldırım, buradaki doktor ve hemşerilerle görüşerek fidan,
Bebeğim ve Ben, Evleniyor muyuz Yoksa Eğleniyor muyuz kitaplarını hediye etti. Başkan
Yıldırım, sağlık çalışanlarının hem 14 Mart Tıp Bayramını kutladı hem de 30 Mart'ta görev
süresinin dolması nedeniyle veda ederek kendilerinden helallik istedi. Sağlıkta görevli
herkesin çok önemli bir hizmeti yerine getirdiğini belirten Başkan Yıldırım, " doktorların
oldukça stresli bir çalışma ortamı var. Ama emin olun sizler seviliyor ve sayılıyorsunuz.
Takdir ediliyorsunuz. Sizler insanların en zor anında, en sıkıntılı anında yanı başlarındasınız.
Sizlerin emeğinizin, şefkatinizin ve ilginizin kesinlikle bedeli yok. O nedenle vatandaş olarak
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Doktorlar ve sağlık çalışanları
tarafından sıcak karşılanan ziyarette duygusal anlar yaşandı. Hekimler sağlık kurumlarına ve
çalışanlarına verdiği destekten dolayı Başkan Yıldırım'a teşekkür ederek "sizleri
unutmayacağız" dediler.
Başkan Yıldırım, sağlıkta Kayseri'nin iyi noktaya geldiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Toplumda birçok kez söylüyoruz. Tıptaki bilgi birikim noktasındaki gelişmelerde ve insani
muamelede çok önemli ilerlemeler kat ettik. Ülke olarak ve Kayseri olarak sağlıkta iyi yerlere
geldik. Talas'ta yapımını tamamlamak üzere olduğumuz 112 acil ve sağlık istasyonu yakında
hizmete girecek. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun."
Başkan Yıldırım daha sonra ilçedeki diğer Aile Sağlığı Merkezlerine giderek ziyaretlerini
tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6266.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri'de Gösteri Ve Yürüyüş Yapılacak
Alanlar Yeniden Belirlendi
Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toplantı, yürüyüş ve gösteri yapılacak
alanların yeniden belirlendiği duyuruldu.Valilik tarafından konu hakkında yapılan açıklama
şu şekilde:"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri...
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Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toplantı, yürüyüş ve gösteri yapılacak
alanların yeniden belirlendiği duyuruldu.
Valilik tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:
"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair
yönetmelik hükümleri gereğince, gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirli konularda halkı
aydınlatmak ve kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için il merkezinde
yapılacak “Açık Yer Toplantı Alanları, Güzergahı Ve Afiş Pankart Asılacak Yerler”
21.01.2014 tarih ve 165 sayılı Valilik Makamının olurları ile yeniden güncellenmiştir.
1- BĐRĐNCĐ TOPLANMA ALANI VE GÜZERGÂH:
a-) Toplanma Alanı: Zümrüt Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri, Zümrüt Parkı
başlangıcı,
b-) Yürüyüş Güzergâhı: Mustafa Kemal Paşa Bulvarından Fuar önüne kadar olan
güzergâh,
c-) Toplantı Alanı: Fuar önü açık oto parkı,
d-) Pankart Asılacak Yerler: Yürüyüş güzergâhı üzerinde bulunan karşılıklı elektrik direkleri
arası,
e-) Afiş Yapıştırılacak Yerler: Reklâm panoları bulunan otobüs durakları ile reklam panoları
olarak;
2- ĐKĐNCĐ TOPLANMA ALANI VE GÜZERGÂH:
a-) Toplanma Alanı: Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak ile Gök Sokağın kesiştiği yer,
(Reşat Vural Polis Merkez Amirliğinin alt tarafı)
b-) Yürüyüş Güzergâhı: Tekin Sokağı takiben, Hacı Kılıç Cami yanı, Kocasinan Belediyesi, Đl
Defterdarlığı, Hukuk Plaza, önlerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đmar A.Ş ait Açık
Otoparka kadar olan güzergah,
c) Toplantı Alanı: Mimarsinan Caddesi üzerinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đmar
A.Ş’ye ait Açık Otopark Toplantı alanıdır,
d-) Pankart Asılacak Yerler: Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan karşılıklı elektrik direkleri
arası,
e-) Afiş Yapıştırılacak Yerler: Reklam panoları bulunan otobüs durakları ile reklam panoları
olarak;
3- ÜÇÜNCÜ TOPLANMA ALANI:
a-) Toplanma Alanı: Đlimiz Battal Gazi Mahallesi, Yavuz Caddesi, Oba Sokak ve Ş.Murat
ÖZÇELEBĐ Caddesi arasında kalan boş alan,
b-)Atış ve Pankart Asılacak Yerler: Toplanma alanı içerisi olarak;
4- DÖRDÜNCÜ TOPLANMA ALANI:
Bu alan sadece seçim dönemlerinde kullanılmak üzere belirlenmiştir.
a-) Toplanma Alanı: (Cumhuriyet Meydanı Toplanma alanı) Bu toplantı alanı Seçim
dönemlerinde Valilik Makamının olurları ile kullanılmak üzere belirlenmiştir.

b-) Pankart Asılacak Yerler: Cumhuriyet Meydanında bulunan karşılıklı elektrik direkleri
arası,
c-) Afiş Yapıştırılacak Yerler: Reklam panoları olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6267.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Esat Öztürk Tüm Yahyalı'nın Başkanı Olacak
Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ak Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat
Öztürk, Yahyalı’nın merkez mahallerinde yer alan evlere konuk olarak göreve geldiği
takdirde yapacağı projeleri anlattı.Halkla içi içe olup, onların...
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Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ak Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat
Öztürk, Yahyalı’nın merkez mahallerinde yer alan evlere konuk olarak göreve geldiği
takdirde yapacağı projeleri anlattı.
Halkla içi içe olup, onların isteklerini dinleyebilmek için düzenlenen kahve toplantılarına da
katılan Esat Öztürk, son olarak Seydili Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıda Esat
Öztürk, Yahyalı'yı modern bir ilçe yapmak için hazırladığı 50 projeyi seçmenlere slayt
gösterileriyle anlattı.
Proje sunumunun ardından halkın sorularını cevaplayan Öztürk, bu projelerin yerine
getirilmek için hazırlandığını, seçim vaadi olarak kâğıt üzerinde kalmayacağını ve Yahyalı
halkının desteğiyle yapabilecek güçte olduklarını açıkladı. Bir seçmenin "Adaletli olacak
mısınız?" sorusuna, seçildiği takdirde siyasi kimliğini bir kenara bırakarak Yahyalı halkının
başkanı olacağını, hizmet verirken insanların görüş ve düşüncelerine bakmayacaklarını dile
getirdi. Ayrıca 20 yıl görev yaptığı Kocasinan Belediyesi'nde de sadece hizmet belediyeciliği
yaparak, herkese adil yaklaştığını, Yahyalı'da da bunun değişmeyeceğini sözlerine ekledi.
ÖZTÜRK’TEN ‘MĐLLĐ ĐRADE’ MĐTĐNGĐNE DAVET
18 Mart Salı günü Yahyalı Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan "MĐLLĐ ĐRADE"
mitingine tüm halkı davet eden Esat Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla gerçekleşecek bu
mitingde Yahyalı'da Milli Đrade'nin ne kadar güçlü olduğunu tüm Kayseri ve Türkiye’ye
göstermek istediklerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6268.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Polis Zehir Tacirine Geçit Vermedi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrol noktasından
kaçan bir aracı kovalamaca sonunda durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 69 kilo 100 gram
esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık...
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrol noktasından
kaçan bir aracı kovalamaca sonunda durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 69 kilo 100 gram
esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
Kayseri-Malatya karayolunda yaptığı çalışmalarda M.G.'nin kullandığı otomobili durdurarak
arama yapmaya çalıştı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen durmayan M.G. yaşanan
kovalamaca sonrasında durdurularak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda spor çantalar
içinde ağırlığı 69 kilo 100 gram gelen esrar maddesi ile 9 adet streç naylona sarılı 10 kilo 500
gram ağırlığında toz esrar maddesi ele geçirildi.
Olay sonrasında gözaltına M.G. yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6269.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Bahisli Horoz Dövüşüne Polis Baskını
Kayseri'de polis ekipleri tarafından bahisle horoz dövüştürenlere yönelik olarak
gerçekleştirilen operasyonda 11 adet dövüş horozu ele geçirilirken, 5 kişi yakalanarak
gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Ambar...
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından bahisle horoz dövüştürenlere yönelik olarak
gerçekleştirilen operasyonda 11 adet dövüş horozu ele geçirilirken, 5 kişi yakalanarak
gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Ambar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde,
dernek adı altında horoz dövüşü yapıldığını ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında
belirtilen adreste Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma
yapıldı.
Çalışmalarda, şehir içinden ve şehir dışından gelen araçlardan inan şahısların özel çantalar ve
karton kutular içinde getirdikleri horozları, tribün şeklinde yapılan özel bir yerde horoz
dövüştürüldüğü ve 40 kişinin horoz dövüşünü izledikleri belirlendi.
Yapılan operasyonda 11 adet horoz, bahis listesi ele geçirildi. Horozlar Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edilirken, M.T., C.T.E., O.G., O.S. ve Y.S. 'Kumar
Oynanması Đçin Yer ve Đmkan Sağlamak' dövüşleri izleyen 40 kişiye de Kabahatler
Kanununun ilgili maddesi gereğinde işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6270.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Pınarbaşı’da Çanakkale Şehitleri Đçin Mevlit
Okutuldu
Pınarbaşı merkez Karslı Camii’nde Đlçe Müftülüğü tarafından mevlit programı
düzenlendi.Cuma Namazı öncesi düzenlenen programda mevlidi şerif, Kur’an ı Kerim Ve
Naatlar okundu. Pınarbaşı ilçe Müftüsü Reşat Üstün yaptığı...
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Pınarbaşı merkez Karslı Camii’nde Đlçe Müftülüğü tarafından mevlit programı düzenlendi.
Cuma Namazı öncesi düzenlenen programda mevlidi şerif, Kur’an ı Kerim Ve Naatlar
okundu. Pınarbaşı ilçe Müftüsü Reşat Üstün yaptığı konuşmada, “Çanakkale Savaşı
ecdadımızın bir an bile tereddüt etmeden canının ortaya koyarak dünyanın bugüne kadar
görmediği belki de bir daha göremeyeceği bu savaş, yüce cihat duygusu ile cennetteki
makamını görüp ölüme gülerek gittiği bir savaştır. Eğer aziz milletimiz Çanakkale savaşını
maazallah kaybetmiş olsa idi, bugün bu Đstiklal Savaşı ve Đstiklal Marşı’ndan bahsedemezdik.
Bizde necip Türk milleti olarak aynı ulvi Çanakkale ruhu ile Çanakkale’yi geçilmez yaparken
Türkiye’yi geçilmez yapmaya kararlıyız.’’dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6272.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

“Gerginlik Ortamının Kimseye Yararı Yok”
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen "AGÜ Talks" söyleşisinde konuşan
AGÜ Rektörü Đhsan Sabuncuoğlu; “Bir gerginlik ortamı var. Bunun kimseye yararı yok.
Türkiye çok anlamsız şeyler için zaman harcıyor” dedi.

14 Mart 2014 Cuma 17:07

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen ve Kültür, sanat, spor, eğitim ve iş
dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen “AGÜ Talks"
söyleşilerine Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker konuk oldu.
Programın başında bir konuşma gerçekleştiren AGÜ Rektörü Đhsan Sabuncuoğlu; “Bir
gerginlik ortamı var. Bunun kimseye yararı yok. Türkiye çok anlamsız şeyler için zaman
harcıyor” şeklinde konuştu. Nihat Berker ile bilimi hatırlayacaklarını ifade eden Sabuncuoğlu;
“Sabancı Üniversitesi AGÜ’nün oluşumuna çok önemli katkıda bulunan, hatta en fazla destek
aldığımız üniversitedir. Bu vesileyle sayın hocama ve Sabancı Üniversitesi’ne teşekkür
ediyorum” dedi.
“Sırtınızı yaptığınıza dayarsanız, kimse size bir şey yapamaz”
“AGÜ Talks" söyleşilerinin konuğu Prof. Dr. Berker ise söyleşide akademik çalışmalarını ve
öğrencileri ile olan ilişkilerini anlatarak, söyleşiye katılanlara şu öğütleri verdi; “Hayat bize
eşit fırsatlar verir. Bu fırsatları değerlendirenler şanslı, değerlendiremeyenler şansız olur.
Đçinizde neyin ateşi varsa onu takip edin. Hayatta deneme şansı yok. Hoca isen öğrenci odaklı
olacaksın. Öğrenciye gidip benimle çalışır mısın diye soracaksın. Mutlaka özgün projen
olmalı. Sırtınızı yaptığınıza dayarsanız, kimse size bir şey yapamaz. Bana göre Türkiye’nin
şartları çok iyi ve çok iyiye de gidecek. Öğrencinin ayağına gideceksin. Gençlere gösterilen
sevgi ve itibar artırılmalı. Gençler, erken ödüllendirilmeli.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6273.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri Şeker, Arama Kurtarma Ekibi
Oluşturdu
Kayseri şeker Fabrikası yönetimi her türlü doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve herhangi bir
afet veya acil durumda Đl Afet Müdürlüğünün talebi halinde destek vermek adına Kayseri
Şeker Arama Kurtarma ekibi oluşturdu.Đl Afet Müdürlüğü...

15 Mart 2014 Cumartesi 10:10

Kayseri şeker Fabrikası yönetimi her türlü doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve herhangi bir
afet veya acil durumda Đl Afet Müdürlüğünün talebi halinde destek vermek adına Kayseri
Şeker Arama Kurtarma ekibi oluşturdu.
Đl Afet Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen 15 günlük eğitim sonrasında Arama
Kurtarma personeli Sertifikası almayı hak eden 40 personel, Kayseri Şeker Fabrikası arazisi
içerisindeki Şeker gölü kenarında bulunan metruk bir binada enkazdan afetzede kurtarma
operasyonu gerçekleştirdi. Kayseri Şeker Arama Kurtarma ekibi, deprem tatbikatında yıkılan
bina altında kalan kişileri kurtarma operasyonunda öncelikli olarak yaşam belirtisi olan
vatandaşlara ulaşılıp büyük bir titizlikle kurtarma yapılırken ikinci aşamada yaşam belirtisi
olmayan kişilerin kurtarılmasını gerçekleştirerek yetkililerden tam not aldı.
Kayseri Şeker Fabrikası Ambulans ve Đtfaiyesinin desteği ile yapılan tatbikata Kayseri Arama
Kurtarma ekibi de hizmet veren tam donanımlı iki araç, 5 personel ve 4 yönetici ile katıldı.
Đl Afet ve Acil durum Şube Müdürleri Ali Dal, Ömer Şahin ile eğitmenler Hasan Say, Cengiz
Aslantaş, Mustafa Kural ve diğer yetkililerin de katıldığı tatbikatı, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Fabrikası Genel Müdür ve Müdür
yardımcıları ile Fabrika personeli de izleyerek Arama Kurtarma ekibini başarılarından dolayı
tebrik ettiler.
Tatbikat sonrası açıklama yapan Hüseyin Akay; ''Deprem sonrası kurtarma tatbikatını izledik.
Allah gerçeğinden korusun. Ama afetler dünyada yaşanıyor, ülkemizde de yaşandı.
Ülkemizde yaşananlar hala hafızalarımızda yerini koruyor. Depremler sonrası maddi ve
manevi zararları oluşmakta olup bizlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Kayseri Şeker olarak
hem sosyal sorumluluğumuz hem de insani sorumluluğumuz gereği yakın çevremizde
oluşabilecek herhangi bir felakete karşı duyarlı olmak adına personelimizden bir ekip kurup
15 gün süreyle eğitim verildi ve Kayseri Şeker Arama Kurtarma ekibini de kurmuş olduk''
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6274.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Trt Sanatçısı Kayseri'ye Hayran Kaldı
Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı kültür-sanat faaliyetleri Türk Sanat Müziği ziyafeti ile
devam etti. Şehir Tiyatrosu'ndaki konsere TRT Sanatçısı Mine Geçili ile Büyükşehir
Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Topluluğu katıldı.Büyükşehir...
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Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı kültür-sanat faaliyetleri Türk Sanat Müziği ziyafeti ile
devam etti. Şehir Tiyatrosu'ndaki konsere TRT Sanatçısı Mine Geçili ile Büyükşehir
Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Topluluğu katıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat faaliyetleri çerçevesinde Şehir Tiyatrosu'nda
düzenlenen konserde ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği
Topluluğu sahne aldı. Şef Osman Akpınar yönetiminde sahneye çıkan Türk Sanat Müziği
topluluğu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.
Türk Sanat Müziği gecesine konuk sanatçı olarak TRT Sanatçısı Mine Geçili katıldı. En son 8
yıl önce Kayseri'ye geldiğini ve bu gelişinde Kayseri'ye daha çok hayran kaldığını ifade eden
Mine Geçili, 8 yılda Kayseri'nin çok değiştiğini belirterek, "Çok güzel ve temiz bir şehriniz
var. Başka illerde bunu bulamıyoruz. Yapılaşma çok güzel. Çok şanslısınız. Sayın Başkan
Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6275.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Yağışlar, Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri’de son günlerde etkili olan
yağmur ve kar yağışlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, ''Yağmurdan çok
memnunuz, hiçbir sıkıntımız kalmadı'' dedi.Kayseri'de...
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Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri’de son günlerde etkili olan
yağmur ve kar yağışlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, ''Yağmurdan çok
memnunuz, hiçbir sıkıntımız kalmadı'' dedi.

Kayseri'de etkili olan yağışları değerlendiren ve kış mevsiminin yağışlar açısından verimli
geçmediğini ifade eden Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, ”Kuraklık olacak
diye çok tereddütlüydük. Ama çok şükür bir hafta önce başlayan yağış endişemizi ortadan
kaldırdı özellikle sulanmayan kıraç arazilerde. Şubat ayı ortalaması Kayseri’de kilometre
kareye düşen yağış miktarı 17 kilogram. Şu anda Mart ayı 60 kilogramı geçmiş durumda. Biz
de bu durumdan çok mutluyuz, şükürler olsun” dedi.
Çiftçilerin bir nebze olsun kafalarından kuraklık düşüncesini attıklarını vurgulayan Güneş
“Đnşallah Nisan ayında da yağışlar devam eder. Biraz meyveler çiçek açtı ama tahminim
soğuk almaz. Eksi 5 dereceye kadar dayanır ama eksi 5 dereceden sonra soğuk alır. Fakat
Allah'tan gelen bir şey, bizim yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda Kayseri itibari ile kuraklık
tehlikesi görünmüyor. Kar çok yağmadı ama bir haftadır yağmur devam ediyor. Yağmurdan
çok memnunuz, hiçbir sıkıntımız kalmadı. 2013 çiftçiler açısından çok güzel bir yıl geçti.
Đnşallah 2014 yılında da aynı iklim şartları aynı yağış devam eder. Biz de ektiğimiz,
biçtiğimiz ürünlerden mutlaka kar etmeyi isteriz, bu çiftçilerimizin arzusudur. Çiftçilerimiz
memnun olduğu zaman biz de memnun oluyoruz. Çiftçilerimizin bir zararı olduğu zaman biz
huzursuz oluyoruz. Devlet olarak, Ziraat Odası olarak, Tarım Bakanlığı olarak mutlaka
çiftçilerimizin rahatlığından ve ürettiği ürünlerden biz de memnun oluyoruz” şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6276.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri'de 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Kayseri'de çarpışan 2 otomobilin kadın sürücüleri hafif yaralandı. Sürücülerden biri diğerine,
"Ben çocuğumu almaya gidiyordum. Bana bir şey olsaydı onu kim alacaktı?" dedi.Edinilen
bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 50 SN 704 plakalı...
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Kayseri'de çarpışan 2 otomobilin kadın sürücüleri hafif yaralandı. Sürücülerden biri diğerine,
"Ben çocuğumu almaya gidiyordum. Bana bir şey olsaydı onu kim alacaktı?" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 50 SN 704 plakalı otomobil ile ismi henüz
öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 38 HC 021 plakalı otomobil Talas Bulvarı'nda
çarpıştı. Kaza sonrası 38 HC 021 plakalı otomobilin sürücüsü diğer otomobilin sürücüsüne,
"Ben çocuğumu almaya gidiyordum. Bana bir şey olsaydı onu kim alacaktı?" dedi. Ş.A.'nın,
"Ben de ana evladıyım" demesi üzerine iki sürücü tartışmaya başyadı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri
kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6277.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı
Osman Balcı:
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Muharip Gaziler Derneği
Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, “Çanakkale’de neden şehit verilmiş anlatılması gerekir”
dedi.2002 yılından beri Muharip Gaziler Derneği...
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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Muharip Gaziler Derneği
Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, “Çanakkale’de neden şehit verilmiş anlatılması gerekir”
dedi.2002 yılından beri Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi’nde üyelere hizmet ettiğini
söyleyen Osman Balcı, “Derneğimiz kamu yararına çalışan asker kökenli bir dernektir.
Burada gazilerimize biz hizmet ediyoruz. Biz de şuan toplam 509 gazimiz var. Bizde kayıtlı
ve bize düzenli aidat ödeyen gazilerimiz. Bu gazilerimizin tamamı Kore ve Kıbrıs savaşı
gazileridir. Ayrıca bir de gazilerimiz öldüğü zaman eşleri var onlarda direk bizim üyemiz
olurlar. Bir de Đstiklal Savaşı Gazimiz var. O da Yeşilhisar da ilçede yatıyor” dedi.Balcı,
“Biliyorsunuz savaş dendiği anda biz fiilen savaşa katıldık. Biz her yıl burada gazilerimizi
Büyükşehir Belediyemizin sponsorluğu ile 45 kişi 45 kişi her yıl olmak üzere Çanakkale’ye
götürüyoruz” diyerek, “Çünkü biliyorsunuz Çanakkale’de 251 bin şehit verdik. Herkesin
oraya gidip görmesini tavsiye ediyorum. Niçin şehit verilmiş anlatılması gerekir.
Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatmamız gerekir. Bu vatan kolay kazanılmadı.
Çocuklarımıza torunlarımızı anlatmalıyız bu bizim görevimiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6278.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

“Hedef Ülkedeki Barış Đklimi”
Đnşaat Çalışanları Platformu, Başbakan ve mevcut hükümeti yıpratmak amacıyla düzenlenen
17 Aralık operasyonuna tepki ve Başbakan Erdoğan’a destek vermek için yürüyüş ve basın
açıklaması yaptı. Açıklamada, operasyonların hedefinde Başbakan Erdoğan ve ülke barışının
olduğuna dikkat çekildi.
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“Tarihe kara bir leke olarak geçmiştir”
Đnşaat Çalışanları Platformu, 17 Aralık Operasyonu ile yıpratılmak istenen Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Peynirciler Sitesi önünde toplanan
platform üyeleri Düvenönü güzergahını takip ederek Cumhuriyet Meydanı Tören Alanı’na
kadar yürüdüler. Tören alanında basın açıklaması gerçekleştiren platform başkanı Abdullah
Gülbahar; “Tarihe kara bir leke olarak geçen 17 Aralık operasyonu Türkiye’nin
demokrasisine, millettin vicdan ve tercihine, Halkın seçtiği Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’a karşı girişilmiş örgütlü bir operasyondur.
Son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyüyen ülkemizde, gözyaşları ile dinlediğimiz şehit
haberleri artık bitmiş, canavara dönüşen enflasyon oranları tarihe gömülmüş, işsizlik her
geçen gün erimiş, kişi başına düşen milli gelir ve halkımızın huzur ile refahı her geçen gün
artmıştır. Đşte bundan rahatsız olan birileri tüm bunlara yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kılıfı
ile darbe vurmaya kalkışmaktadır. Bunun farkında olan millettin temsilcileri olarak Başbakan
Erdoğan’ın yanındayız ve asla yalnız bırakmayacağız” Şeklinde konuştu.
“Hedef ülkedeki barış iklimi”
Millet iradesi dışında atanmışların, derin bürokratik oligarşinin ve okyanus ötesi yapıların
iktidara müdahalesini kabul etmediklerini kaydeden Gülbahar; “Yakın döneme kadar iktidara
balans ayarı yapmak isteyenlerin tank paletleri ve silah namlularıyla yaptıklarını, bugün
paralel bürokrasi ve merkez medya operasyonları gerçekleştirilmek istenmiştir.
Faizler bu kadar yükseldiyse müteahhit ev satamıyorsa, taşeron ve işçiler iş bulamıyorsa,
amele iş bulamıyorsa usta işe gidemiyorsa oturduğu evi boyatamıyorsa ve ekonomi
bozulduysa bunun tek sebebi 17 Aralık operasyonunu yapan, yaptıran ve parmağı olan vatan
hainleridir.
Söz konusu operasyonların hedefi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Nihai hedef ise bu
ülkenin barış iklimi, ekonomik istikrarı ve uluslararası camiada söz sahibi olmasının önüne
geçmektir.
Biz Đnşaat Çalışanları Platformu olarak yapılan bu hukuksuzluğu kesinlikle kabul etmiyoruz.
Ülkemizin selameti için çalışan Başbakanımızın daima arkasında olduğumuzu kamuoyuna
ilan ederiz” dedi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6279.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Başkan Büyükkılıç, Karacaoğlu Sosyal Konut
Đnşaatlarını Gezdi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesinde yer alan 4 ayrı
sosyal konut binasında incelemelerde bulunarak bilgi aldı ve daireleri tek tek gezerek kontrol
etti.Kamulaştırılan alanlarda mülkü olanları hiçbir zaman...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesinde yer alan 4 ayrı
sosyal konut binasında incelemelerde bulunarak bilgi aldı ve daireleri tek tek gezerek kontrol
etti.
Kamulaştırılan alanlarda mülkü olanları hiçbir zaman mağdur etmediklerini şimdiye kadar
2580 daireyi takas yolu ile kamulaştırılan alanlarda mülkü olanlara teslim ettiklerini belirten

Başkan Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesi toplam 150 dairelik sosyal konut inşaatın
tamamlandığını ve hak sahiplerine verileceğini söyledi.
Bahçe ve çevre düzenlemesi ile bahçe duvarlarının yine belediye tarafından yapılacağını ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesince sosyal konut inşa ederek
kamulaştırılan alanlar ile gecekondu sahipleri ile takas yaparak imar hareketliğini sağlıyoruz.
Bu çalışmamızın sonucu ortada Gültepe, Köşk ve yıldırım Beyazıt mahalleleri bunlara en iyi
örnektir. Şimdi sıra, Battalgazi, Küçükali, Karacaoğlu, Keykubat Mahallelerindedir. Bu
semtlerde sosyal konut yaparak arsa temizlenmesi vesile oluyor ve kentsel dönüşümü
sağlıyoruz. 150 daire tamamlanmış oturmaya hazır. Hak sahiplerini bekliyor. Bu binalarımız
piyasada satılan binalardan konfor, yapı malzeme ve kullanılan malzemeden fazlalığı var,
eksiği yoktur. Tüm malzemeler TSE belgeli ve 1. sınıftır” dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 katlı binada bulunan dairelerin 80 ile
100 metrekare, binalarda asansör ve ısı yalıtımının bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6280.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ''Yeni yasa, ilçe ve köylerimiz için
devrim olacak. Büyükşehir belediyesinin bütçelerinin en az yüzde 10’u köylerin alt yapılarına
harcanacak’’ dedi.Özhaseki, katıldığı yerel...

15 Mart 2014 Cumartesi 15:25
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, ''Yeni yasa, ilçe ve köylerimiz için
devrim olacak. Büyükşehir belediyesinin bütçelerinin en az yüzde 10’u köylerin alt yapılarına
harcanacak’’ dedi.Özhaseki, katıldığı yerel bir televizyon kanalında, gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. Özhaseki, ‘’Şehrin komplesi üzerinde Büyükşehir belediyesinin etkili
olması büyük bir karar ve olması gereken bir karar. Yeni çıkan yasada geniş bir alana sahip
olacağız. 19 belde kapandığında kimse itiraz etmedi. Đşte değişen yasa ile birlikte Erciyes,
Yamula gibi projeler ortaya çıktı. 16 ilçenin eskiden 5’i büyükşehir belediyesine bağlıydı.
Diğerleri ise değil, Tüm ilçeler sıkıntıdaydı. Đsteklerine cevap veremiyorduk. Şehir
merkezlerine geliyorsunuz Paris gibi ilçelere ve köylere gidiyorsunuz Güneydoğu gibi…
Bunu düzeltmek için böyle bir yasaya ihtiyaç vardı. Biz oralarda gidip önce altyapı sonrasında
üst yapıları yapacağız. Şehir seviyesine gelebilecek imkanlara kavuşacaklar. Bunlar
yapılabilir mi diye sorarsanız cevabım evet yapılabilir olacaktır. Bu iş organizasyon işi’’
ifadelerini kullandı.Özel Đdare’nin Büyükşehir’e bağlandığını hatırlatan Özhaseki, şöyle
devam etti:''Özel idarenin eski yerini bu işler için tahsis edeceğiz. Orada yeni daire
başkanlıkları kuracağız. Buna yetişecek bizim paramız ve imkanlarımız var. Đlçeler,
köylerimiz ve beldelerimizde devrim niteliğinde bir karar oldu bu kanun. Özel idarenin
bütçeleri bize geçince, paylarımızda artınca buralar için paramız yetişir durumda olacak. Bize
deseler ki Siz Kayseri olarak tam Anadolu’nun ortasındasınız çevrenizdeki 10 vilayeti de size
bağlıyoruz. Bunların altyapısını yapın. Bu bizim için artık çok basit bir iş. Çünkü bu iş bir
organizasyon işi. Özellikle şunu da eklemek istiyorum. Çıkan kanunla birlikte dikkat edilmesi
gereken bir husus daha var. Buna göre Büyükşehir belediyesinin bütçelerinin en az yüzde
10’u köylerin alt yapılarına harcanacak. Şayet Sayıştay denetçileri gelip de bir denetleme
sonucunda bu işe takılacak olur iseniz mahkeme karşısında bir hesap verirsiniz.’’

KAYSERĐ’NĐN YEŞĐL ALANI KONUSUNDA CHP’NĐN TEPKĐLERĐ ANLAMSIZ
Kayseri’nin yeliş alanları konusunda CHP’nin tepki gösterdiğini söyleyen Özhaseki, ‘’Burası
mevcut imar planında yeşil alan değil konut gözükmekte. Şu ana kadar imar planında konut
görünüp de satmayan bir belediye göstersinler. Đlk planlama 30 yıl kadar önce yapıldı. Benden
önce ki arkadaşlar yaptı bu planlamayı. Planda konut görünüyorsa bu satılır. Burasının konut
ve resmi bir alan olduğu belli. Bu seçim olduğu için gündeme getiriliyor. Vatandaşın tepkisini
bu anlamda anlayabilirim. Ancak oraya gidip de bir siyasi partinin gösteri yapmasını
anlamıyorum. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisinin bu alanda gösteri yapmasına bir anlam
veremiyorum. Rahmetli olmuş bir belediye başkanı arkasından konuşmak doğru değil diye
konuşmuyoruz. Kendi partileri geçmiş dönemde yeşil alanı mahvediyor kütle koyuyor. Aynı
adamlar gelip konut görünen alanı yeşil alana çevirin diyorlar. Bazen istisnai durumlarda
olabilir. Örneğin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yanında bulunan daireler. 50’ye yakın
daire vardı temizledik. Oraya konut olmaz ve bunu yapmadık. Türkiye’nin en pahalı parkı
orası. 2 Lojman ve 50’ye yakın daireler vardı. Buraya 3 kütle koyup burasını konut alanına
çevirebilirdik. Kayseri’nin en pahalı daireleri de burada satılabilirdi. Ama bunu yapmadık. Ve
Belediye binası yanındaki bu alanın park olmayı bize tam olarak 40 milyon liraya mal oldu’’
diye konuştu.Özhaseki, kendisinin Belediye Başkanı olduğu dönemde Kayseri’de 26 adet
park olduğunu vurgulayarak, ‘’Benim başladığım dönemde Kayseri’de 26 adet park vardı.
Bunun yaklaşık 8-10 adedi CHP döneminde inşa edilmiştir. Geriye kalan kısmı ise Rahmetli
Çalık ve rahmetli kavuncu döneminden kalma. Topladığınızda Kayseri’de ki tüm park miktarı
26 adet ve konuşlanan alan ise 250 bin metre kare. Peki biz kaç adet yaptık. Şu anda 817 adet
parkımız var ve 12 milyon metrekare park alanımız mevcut. Yıllardır da ağaç kampanyaları
yürütüyoruz. Her yıl bir milyon ağaç dikimi gerçekleştirdik ve yaklaşık 10 yıldır devam eden
bu uygulama sonucunda yaklaşık 10 milyon ağaç dikildi. Vicdanen çok müsterihiz. Yeşil
alanları bozup buralara kütle koyan bir zihniyetin bugün bu tür tepkilerini sadece seçim
gösterisinden ibaret bir gülümsenilecek olay olarak hatırlarım’’ dedi.
TRAFĐK SORUNU ORTADAN KALKACAK
Kayseri’de 300 binden fazla araç bulunduğunu belirten Özhaseki, ‘’Kayseri’de bu trafik nasıl
rahatlar. Bunun elbette yolları mevcut. Toplu taşıma ile sağlarsınız. Toplu taşımayı ise
Dünyanın her bir yerinde olduğu gibi raylı sistemlerle sağlarsınız. Şayet nüfusunuz 5 milyon
ve üstünde ise bunu yer altından daha az ise yer üstünden sağlarsınız. Biz de Kayseri’de bunu
yapmaya çalışıyoruz. Tıkanan yerleri nasıl açarsınız. Bunu da alt geçit ve üstgeçit ile alternatif
yollarla sağlarsınız’’ ifadelerini kullandı.''Trafiği rahatlatmak için ilk alt geçidi Kayseri’ye 10
yıl önce yaptık’ diyen Özhaseki, şunları söyledi:''Yaptığımız yerlere de o dönemdeki siyasi
partilerin il başkanları arkadaşlar ise “bu yolları niye yaptınız. Biz bu çukurları dolduracağız”
diye basın toplantıları düzenleyip açıklamalarda bulundular. Söylemedik söz bırakmadılar.
Demek ki bazen erken davrandığınızda insanlar sizin ne yaptığınızı anlamıyorlar. Erken
davranıyoruz biraz da . O zaman bekleyelim ihtilaç olduğunu herkes görsün sonrasında
yapalım dedik. Bunu da birkaç kez ilan ettim. Şimdi tüm kesimler alt ve üst geçitten
bahsediyor. Bunların zamanı geldi artık. Tıkanan yerlerimiz belli. Ankara istikametinden
gelirken buralarda bulunan kavşakların bazen 2 veya 3 ışıkta geçildiğini görürsünüz.Veya
şehrin içerisine girdiğinizde buralarda belirli tıkanmalar var. Buralara bypass yapacağız. Eski
çevreyoluna altı ayrı alt ve üst geçit yapacağız.Buradaki yatırım bizin Mimarsinan kavşağına
kadar ulaştıracak. Hem de hiç durmadan. Bunun tersi istikametine kartal kavşağı tarafından
üniversite istikametine kadar gelinceye kadar ise 5 ayrı alt ve üstgeçit gerçekleştireceğiz. Bu
kadar basit bir çözüm olacak. Bunu yaptığımız bir ring oluşmuş oluyor. Sonrasında Kayseri
merkezini beslemek mümkün. Yaz ayı içerisinde 4-5 altgeçit ve üstgeçitleri yapacağız.’’
''BEKĐR YILDIZ BAŞKANVEKĐLĐ OLABĐLĐR''
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın 30 Mart’taki seçimlerde yeniden aday
olmadığının hatırlatılması üzerine de Özhaseki, ‘’Bekir Yıldız başkanımız karar verdi ve

ayrıldı. Bekir başkanın bir özelliği var. Bekir başkan bir ağabeydir bir dosttur. Đyi bir insandır.
Düzgün bir adamdır hep hayırlı söyler. Đki insan arasında fitne atacak asla bir şey yapmaz var
ise buna mani olur. Orada mecliste bulunduğunda 16 ilçemizden meclis üyeleri gelecek.
Onlara birisinin ağabeylik etmesi gerekir. O görevi en iyi yapacak olan insanda Bekir
başkandır. Bunun dışında bir hesap yaptık mı? Hayır yapmadık. Bekir Yıldız buranın
kurumsal hafızasıdır. Çok iyi bilir projeleri. Đmar komisyonlarında şehrin nereden nereye
taşınacağını o bilir. Bu anlamda doğrusu başkan vekili de tabii olur niye olmasın. Her zaman
başımızın üzerinde yeri var. Bunun dışında bir hesap yapılmadı. Üzerine kimsenin hakkı
olsun istemez. Kayseri için bir değerdir Bekir Başkan, öyle bir değerdir ki 4 dönem belediye
başkanlığı yapmış bir insanın belediye meclis üyeliğinde isminin yazılması kendisinin
büyüklüğünü gösterir. Onun kendisinin oraya razı olmuş olması alçak gönüllülüğünü
mütevaziliğini gösterir. Doğru bir hareket yaptığımıza inanıyorum. Bazıları başkan gidiyor
yerine Bekir başkan geliyor gibi hesaplar yapması doğru değil. Hayat bu hesaplardan ibaret
değil.Bu hesabı yapan kaç kişi bu hesabı tutturdu. 10 saniye sonrasında garantisiniz yok.
Uzun vadeli kişisel hesap yapmak doğru değil’’ diye konuştu.
''PARTĐDE SON NOKTAYI ÖZHASEKĐ MĐ KOYUYOR''
Programda, ''Partide son sözü Özhaseki mi söylüyor?'' şeklindeki soruya da Mehmet
Özhaseki, ‘’Belediye başkanlığı çok büyük bir görev. Ben 20 yıldır Belediye başkanıyım. Hiç
ama hiç kimse Özhaseki arsa alıyor arsa satıyor diyemez. Oğlu kızı Belediye ile iş yapıyor
diyemez. Đşin içerisinde olmam sebebiyle ben biliyorum ki ufak bir arsa üzerinde oynama
yapsanız. Milyonlarca liralık gelir elde edilebilir. Ama öyle bir günahım yok çok şükür.
Adaletten şaşmadım. Belediye başkanlığı konularında titizlendiğimiz konular bunlar. Parti
belediye başkan adaylarını nasıl belirliyor.Hacılar, Develi gibi yerlerde de mevcut belediye
başkanlarımız müracaatlarda bulunmadı. Siz belediye başkanı olarak istediklerini
söyleyebilirsiniz. Ancak parti 4 ayrı gruba anket yaptırıyor. Parti genel merkezi tarafından
yaptırılan anketler büyük bir etken. Bu anket sonuçları Adalet ve Kalkınma partisinin genel
merkezinde ve o kozmik odanın içerisinde sonuçlar değerlendiriliyor. Orada bulunan 7-8
kişilik ekipte kimseyle bu konuyu paylaşmaz. Sonrasında teşkilatlarda birer temayül
yoklaması yapılıyor. Temayül ‘de bir etken. Sonrasında ise Büyükşehir Belediye başkanlarına
sorular sorulur. Bu da bir etken. Bazen bütün bunlar tutmamışta olabilir. Aday konulup
konmaması adamın kötülüğü manasına gelmiyor. Haksız iş yaptığı manasına gelmiyor.
Hırsızlık yolsuzluk yaptığı anlamına gelmiyor. Orada parti en fazla oyu kiminle alacak ise o
çıkar ortaya ve parti o adayı ile seçime girer’’ karşılığını verdi.Adaylık konusunda son sözü
genel merkezin söylediğini ifade eden Özhaseki, ‘’ Net bir şey söylüyorum. Parti beni de aday
göstermeyebilir. Ne kırılırım ne gücenirim. Ben davamın adamıyım. Son gün akşama kadar
çalışırım. Đnsanlık imtihanı böyle bir şey. Dün partisi belediye başkan adayı olarak
değerlendirip de ertesi gün değerlendirmediğinde parti kötü olur mu ? Đnsanın nefsine ağır
gelebilir. Ama bu insanlık imtihanını vermek gerekir. Mevcut Talas Belediye Başkanımız
Rıfat Yıldırım iyi bir arkadaş. Orada olur ise halktan olmazsa Hak’tan demiştir diye biliyorum
ben. Biz konulmadığının açıklandığı dönemde kendisiyle görüştüm. Onu kabul ediyor.
Arkadaşlığımıza bir zeval geleceğini zannetmiyorum. Elbette emeklerinden dolayı her zaman
teşekkür ederiz. Kapımız her zaman açık. Yeni arkadaşlarımızı seçtirmek için bir görev
üstlendik. Birisinin hakkını teslim etmek gerek. Yeni adayın seçilmesi için de çalışmak
gerek.Mustafa Palancıoğlu adayımızın iyi işler yapacağına inanıyorum’’ dedi.
TOPLU ĐŞ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERĐ VE SENDĐKALI PERSONEL SAYISI
Personel konusunda farklı bir mantıkta hareket etmeye çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki,
‘’Bir yere asfalt dökülecek ise, parka ağaç dikilecek ise, çöp toplanacaksa belediye
personelinin yapması gerekmez. Bizim personelimizin tamamı sendikalı. Bizde sendikasız
personel mevcut değil. Ancak hizmet satın aldığımız yerlerdeki işçilerin durumunu bilemeyiz.
Biz ihaleye çıkıyoruz ve hizmet satın alıyoruz. Orada doğrusu insanları asgari ücretin altında

ezmesinler diye biz şartnamelerin içerisine, yemek, yakacak, yardımı gibi ek gelirler
koyuyoruz. Maaşlarını bir aşamaya getirmeye çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.Taşeron işçilikte
sıkıntı bulunduğunu da belirten Özhaseki, ''Taşeron işçiliği tasvip etmiyorum. Adeta taşeron
işçilik modern kölelik gibi bir iş. Bunun çağdaş bir duruma getirilmesi gerek. Zamanında
ideolojik bir belediye yapılanması, yandaş besleme ve gelen tüm parayı oralara aktarma gibi
binlerce insanı orada tutmuşlar. Oraya gelenlerde tamamen torpilli insanlardı. Bundan
çekinecek bir durumum yok. Açık yüreklilikle söylüyorum. Çalışmıyor ve hizmet üretilmeyen
bir yapıdan bu yapıya getirdik. Önceleri sol partiler belediyeleri aldığı zaman ideolojik olarak
bakarak işçi devleti kurma yolunda adım atmaya çalışırlardı. O tarihlerde Sovyetler Birliği
gibi ülkeler henüz yıkılmamıştı. Belediyeye adam doldurarak devrim yaparak iş başına
gelmeye çalışacakları bir çizgileri vardı. Bunun içinde Belediye gibi kurumlara adam
doldururlar onlarda kahvelerde eylemlerde görev almak üzere saatlerini beklerlerdi. Ama
şimdi bir kişi bir işi görecekse o kişi görmeli. Biz şimdi raylı sistem için adam aldık. Hiçbir
torpil olmadı. Sanat okulu ile elektrik elektronik mezunları gelsin dedik. Đmtihanlara girdiler
ve kazananların hepsi girdi. Toplu iş sözleşme görüşmeleri de sona erdi. Anlaşma sağlandı.
Her yıl ki makul ölçülerde bir anlaşma sağladık. Bir anlayış ve hoşgörü içerisinde
gerçekleştiriyoruz. Biz anlaşma sağlayınca Melikgazi, Kocasinan ve KASKĐ ‘de buna uyuyor
zaten. Bir bayram havasında önümüzdeki günlerde bir tören yaparız’’ ifadelerini kullandı.
''YAPTIĞIMIZ YERĐ YIKMADIK YIKMAYACAĞIZ DA''
Konuşmasında, ‘’Cumhuriyet meydanının bu halini biz yaptık, ancak son halini almadı’’
diyen Özhaseki, ''Yıkamadığım yerleri yıkmak için şimdi son kez emek vereceğiz. Yaptığım
yeri yıkacak değilim. Oradaki bizim boşalttığımız alan tam caddenin ortasında kalmıştı. PTT,
sinemalar, barakalar bunların hepsini yıktık. O meydan açığa çıktı. Ancak Valilik tarafında
Valilik bir yer yaptı. Buna müdahale edemedik. Eğer yapabilirsek meydan Dünya’nın en
güzel meydanı olacak. Şimdi yapacağımız düzenlemede 3 bin araç kapasiteli bir otopark
ortaya çıkacak. Yaptığımız yeri yıkmak diye bir mantığımız yok elbette’’ dedi.
Özhaseki, otogar binasının bir yere taşınmadığını da vurgulayarak, ‘’Otogar binası yerinde
duracak. Birkaç yıl önce hatırlıyorum büyük bir holding burayı satın aldı ve mağaza açılacak
diye bir söylenti de çıkmıştı. Bu yıl zaten o bölgeye doğru raylı sistemde gidecek. Bölge
hastanesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Mobilyacılar Sitesi vs. gibi yatırımlar var o
bölgede. Belki ileriki dönemlerde doğu tarafı için ayrı bir terminal binası yapılabilir ama bu
şimdinin konuşulacak olan bir projesi değil’’ diye konuştu.
Özhaseki, ‘’Harikalar diyarında ki heykel işine gelince. Burada 10 ayrı etkinlik var. Bu
etkinliklerin içerisinde yap işlet devret şekliyle verdiğimiz eğlence dünyası var. Bu eğlence
dünyasının içerisinde bir çok aktivite var. Bir taraftan da dört ayrı medeniyeti simgeleyen bir
yapı var. Roma bölümünde Collesium var. Diğer tarafta botti denilen bir oyuncak yapı var.
Çin bölümünde Çin’i temsil eden yapılar var. Korku tünellerinde bir takım yapılar var. Bunlar
birer oyuncak. Evde çocuğuna kimse oyuncak almıyor mu? Bunun neresini Đslami bir değerle
karşılaştırıp bir konu ortaya çıkartırsınız. Ben dindar bir insanım. Bunun da fetvasını almadan
bir yapı sergilemem. Bazıları nasıl ortaya çıkıp sofulanıp oyuncağa bile çıkıp bu askerlerin
burada ne işi var diyorlar. Ömründe camiye gitmemiş adamlar ortaya çıkıp şunu konuşuyorlar
bu da benim zoruma gidiyor. Burası oyuncak dünyası. Ciddiyetle bir alakası yok. Bu roma
askerleri Pagan’dı ya. Bu doğru. Oraya bakıp da Pagan dinine dönen oldu mu? Onun karşısına
geçip de tapan oldu mu? Bunlar komik şeyler’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6281.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli Đncesu
Đlçesinde Miting Yaptı
Milliyettçi Hareklet Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde meydana
gelen olaylarla ilgili demokrasi içerisinde çıkış yolu bulunması gerektiğini söyledi.30 Mart
mahalli idareleri seçimleri öncesi Kayser’ye gelen MHP Genel...
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Milliyettçi Hareklet Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde meydana
gelen olaylarla ilgili demokrasi içerisinde çıkış yolu bulunması gerektiğini söyledi.
30 Mart mahalli idareleri seçimleri öncesi Kayser’ye gelen MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli Đncesu ilçesinde miting yaptı. Bahçeli mitinginde, “30 Mart seçimleri sadece mahalli
idareler seçimleri değildir. 30 Mart seçimleri geçmiş dönemlerde yapılmış olan seçimlerden
çok daha farklı anlam yüklemektedir. Bildiğiniz gibi seçimler 25 siyasi partinin katılımıyla
gerçekleşmektedir. Bu siyasi partilerden bir tanesi temiz siyaset, temiz toplum anlayışına
sahip olan Milliyetçi Hareket Partisidir. Bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını
diğer siyasi adaylardan önce belirlemiştir. Büyük muhteşem kalabalıklarla milletimizle
buluşturulmuştur. Đncesu Belediye Başkan Adayımız Aslan Topallı beyfendidir. Görülüyor ki
Aslan Topallı bey muhteşem kalabalıkta 30 Mart akşamı Đncesu’nun belediye başkanı
olacaktır” diye konuştu.
‘Ülkemiz 11 yıldan bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilmektedir’ diyen
Bahçeli, “AK Parti Türk siyasi hayatına yüzde 34’le başlayan sonra tırmanan bir oy
çokluğuyla iktidar olmuştur. Böyle bir iktidarın gücü Türkiye’nin her sorununu çözmeye
muktedir olsa gerek. Halkıma ne vadedecekse onu yerine getirebilecek güce sahip olmalarına
rağmen burada başarılı oldukları söylenemez. Eğer burada AKP’ye oy vermiş kardeşlerim
varsa değerlendirmeleri gerekir. Sosyal ve ekonomik yönden rahatlamışlar mıdır? Birçok
ekonomik sorunları çözebilmiş midir? Đşçimiz, çiftçimiz daha huzurlu ve mutlu halde midir?
Böyle ise birlikte yürüyelim şarkısını söyleyebilirler. Öyle değilse benim niye hayallerimi
yıktın? Benim çocuklarıma niye oy vermedin? 17 Aralık çukuruna düştün diye sorması lazım?
Bir toplumda iki önemli toplumsal hastalık vardır. Birisi işsizliğin sürekli olması ve çözüme
kavuşturulamamasıdır. Đşsizlik her evde mutlaka var ise aynı zamanda o evde sosyal
patlamaya hazır dinamit var demektir. Đşsizlik insanlarımızın çalışarak, yuvasını kurarak,
yaşamanın başlangıcıdır Anne ve baba görevlerini yerine getirmektedir. Her türlü fedakarlığı
göstermektedir. Bunun içinde yapamadığı fedakarlık yoktur. Bir başka hastalık yolsuzluk ve
rüşvettir. Yolsuzluk ve rüşvet toplumu çürütür, devleti çökertir. Kalıcı hale gelirse toplumun
her kesimine yayılır" şeklinde konuştu.
Demokrasi içerisinde çıkış yolu bulunması gerektiğini belirten Bahçeli, “Olaylarla bir yere
varmak mümkün değildir. 80 günden bu yana bunları söylüyorduk kimse dikkate almıyordu.
Artık Milliyetçi Hareket Partisinin tespitini konuşulur hale geldi. Böyle karma karışık kaos,
kriz ortamlarından başka yollar denenmeli millet iradesine başvurulmalıdır. Đktidar değişikliği
2015 yılı genel seçimlerinde olur. Öyleyse şimdiden Recep Tayyip Erdoğan’ı uyarmak

lazımdır. Recep Tayyip Erdoğan kendine çeki düzen vermek durumundadır. Eğer değişik
yönetmeler kullanırsa o zaman bu gidişatta hayır yoktur" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6282.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Özel Dünyam Hastanesi’nde Sürpriz Doğum
Günü
Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir’in doğum günü hastanede kutlandı.Özel
Dünyam Hastanesi personelinin hastanenin Başhekimi Dr. Erol Bedir’in doğum günü için
hazırlıklar yaptı. Hazırlıklardan habersiz olan Dr. Erol Bedir’in...

15 Mart 2014 Cumartesi 14:26

Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir’in doğum günü hastanede kutlandı.
Özel Dünyam Hastanesi personelinin hastanenin Başhekimi Dr. Erol Bedir’in doğum günü
için hazırlıklar yaptı. Hazırlıklardan habersiz olan Dr. Erol Bedir’in sürpriz yapılarak doğum
gününü hastane personeli ve yakınları kutladı. Çifte mutluluk yaşayan Özel Dünyam
Hastanesi hem tıp bayramını hem de doğum gününü yaş pasta keserek hep birlikte kutladılar.
Sürpriz doğum günü, kesilen pastanın ardından Başhekim Dr. Bedir için hazırlanan slaytın
izlenmesi ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6283.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Ufad’dan Hunat Hatun Medresesi’nde Bir Gün
Fotoğraf Sergisi
Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) tarafından “Hunat Hatun Medresesi’nde Bir
Gün” adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.UFAD 18. Dönem kursiyerleri tarafından çekilen 35
fotoğraf, “Hunat Hatun Medresesi’nde Bir Gün” adlı sergide...
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Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) tarafından “Hunat Hatun Medresesi’nde Bir
Gün” adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.
UFAD 18. Dönem kursiyerleri tarafından çekilen 35 fotoğraf, “Hunat Hatun Medresesi’nde
Bir Gün” adlı sergide yer aldı. Yaklaşık iki aylık bir çalışmanın ürünü olan fotoğraflar Hunat
Hatunu anlatıyor. UFAD kursiyerleri sertifikalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
tarafından aldılar. Sergide Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, UFAD
Başkanı Murat Ziya Öztürk, Başkan yardımcısı Ergun Eryılmaz ve yönetim kurulu üyeleri
bulundu. Açılış konuşmasını yapan Mustafa Yalçın “Ulusal Fotoğraf Amatörler Derneği
benim hatırladığıma göre üçüncü ya da dördüncü fotoğraf sergisini açıyor bu mekanda. Bu
mekan hakikaten 776. senesi bu yıl. Zamana meydan okuyan bir hafızası var. 776 yıl tarihe
şahitlik eden bir yapı içerisinde olmakta ayrı bir gurur vesilesi. Ben yeniden arkadaşları
kutluyorum. Fotoğraf sergilerinin devamını diliyorum” dedi.
UFAD Başkanı Murat Ziya Öztürk de ''UFAD’da “Bir Gün” projesi 18. Sezon kursiyerlerimiz
tarafından yapıldı. Amacımız sanatın olduğu bir yerde kendisine yakışır bir şekilde tanıtım
yapmak. Bu projeyle de onu yapmak istedik. Đnşallah başarılı olmuşuzdur. Halkımızla da
paylaşmak için sergiyi huzurlarınızda açmış bulunduk. Bu tür etkinliklerin artması halkımızın
sosyal bakımdan yükselmesini sağlayacağız. Özellikle de Hunat Kültür Medresesi gibi
mekanda böyle bir serginin açılması bizim için çok büyük bir onur verdi. Bu şekilde halkla
içiçe ve engin bir mekanda fotoğraflarımızı hemşehrilerimizle paylaşmak mutluluk veriyor”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6284.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yerel seçimler
öncesinde önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
Kayseri’de seçim gezilerinin 2. gününde Felahiye ilçesinde vatandaşlara...

16 Mart 2014 Pazar 11:56
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yerel seçimler
öncesinde önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri’de seçim gezilerinin 2. gününde Felahiye
ilçesinde vatandaşlara seslendi. Đlçe meydanında seçim otobüsünün üstünde vatandaşlara
seslenen Bahçeli, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde partisinin adaylarına Felahiyelilerden oy
istedi.
Burada vatandaşlara seslenen Bahçeli, “30 Mart seçimleri Türkiye’mizin çok önemli iç ve dış
meselelerini olduğu çok kritik bir süreçten geçtiğimiz dönemde yapılmaktadır. Bu seçimler
belediye başkanlarını seçmekten öte Türkiye’nin geleceğinde önem arz etmektedir. Tüm
siyasi partiler bu seçimlere önem göstermektedir. Bugün Felahiye ilçemiz olsun diğer yerlerde
de görüyoruz. Ülkemizde uygulanan sosyal ve ekonomik politikalar AK Parti’nin
yönetiminde fayda görmemiştir. Đşsizlik vardır. Đşsizlik yaygınlaştıkça göç meydana
gelmektedir. Đlçelerimiz gittikçe küçülmektedir. Var olan bazı kurumlar başka yere taşınıyor
ve vatandaşlarda oraya gitmek zorunda kalıyor. Bu olaylar 11 yıldan beri devam ediyor.
Nüfusumuzun yüzde 80’i şehir merkezlerinde yaşamaya başlıyor. Bu beraberinde çok daha
fazla sorunları arttıracak ve Türkiye yaşanabilecek bir ülke durumundan çıkaracaktır. AK

Parti’nin iktidarı bu yönü ile yönetilememiştir. Bu durumlar ile ülkemiz iç ve dış tehlikelere
kapı açmıştır” dedi.
Bahçeli ayrıca, “Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde mahalli idareler seçimleri önemli
arz etmektedir. Hangi partiden olursak olalım sandığa gitmeliyiz. Oylarımızı iyi
değerlendirerek kullanmalıyız. Sonrada sayımlar sırasında partimizin sandık görevlileri
dikkatli olmalıdır. Adil ve güvenilir bir seçim ile Türkiye’ye hizmet edilmelidir” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6285.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri Valiliği’nden Ygs Genelgesi
Kayseri Valiliği, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan YGS sınavının sakin ve güvenli
bir şekilde gerçekleşmesi için bazı tedbirler aldı.Vali Orhan Düzgün, Türkiye
Cumhuriyeti’nin geleceği olan gençlerimizin uzun ve yorucu çalışmalarının...
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Kayseri Valiliği, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan YGS sınavının sakin ve güvenli
bir şekilde gerçekleşmesi için bazı tedbirler aldı.
Vali Orhan Düzgün, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan gençlerimizin uzun ve yorucu
çalışmalarının değerlendirileceği YGS’nin kent merkezi ve merkeze bağlı ilçeler ile Develi
ilçesinde gerçekleştirileceğini belirterek, sınavın sakin ve güvenli bir ortamda
gerçekleştirilmesine yönelik genelge yayınladı.
Vali Düzgün, ilgili kurumlara gönderdiği ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden üstün
hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirilmesini istediği genelgede uygulamaya
konulmasını istediği tedbirleri ise şöyle sıraladı:
1- Sınavın yapılacağı 23 Mart 2014 tarihinden bir önceki gün batımından itibaren sınavın
sonuçlanmasına kadar olan süre içerisinde
a) Her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarıya yayın yapılması, düğün, asker uğurlama
vs. konvoyları oluşturulması,
b) Otoların siren ve klakson çalmaları,
c) Okul çevrelerine pazar yeri kurulması, bina hafriyat ve yıkımları ile seyyar satıcı
gürültüleri ve benzeri adayların motivasyonunu bozacak her türlü gürültünün yapılması,
Kayseri Đli mülki sınırları içerisinde yasaklanmıştır.
Mahalli Đdareler Seçimleri nedeniyle araçlarla veya seçim bürolarından yapılacak propaganda
ile açık ve kapalı alan toplantıları vesilesiyle dışarı yayın yapılması hususlarının düzenlenmesi
yetkisinin Đlçe Seçim Kurulları Başkanlıklarına ait olduğu Yüksek Seçim Kurulunun
11.01.2014 tarih ve 35 sayılı kararında belirtilmektedir.
2-Belediye Başkanlıklarınca sınav merkezlerine gidecek güzergâhlarda, toplu taşıma
araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla yeterli sayıda resmi ve özel halk
otobüsleri görevlendirilmesi önceden planlanacaktır.

3-Kolluk birimlerince 23.03.2014 tarihinde sınavın yapılacağı tüm okullar ile çevrelerinde
sınav evraklarının sevk ve güzergâhlarında, muhafaza edileceği binalarda gerekli emniyet,
koruma, trafik düzeni ve güvenliği tedbirleri önceden planlanacak aksatılmadan
uygulanacaktır.
4- Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü ile Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Đl Sağlık
Müdürlüğü tarafından yurt, konaklama ve sağlık tedbirleri önceden planlanacaktır.
5-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılacak olan öğrencilerden sınav heyecan ve
telaşı içerisinde kimlik cüzdanını kaybedenler ile unutan öğrencilerin mağdur olmamaları için
22 Mart 2014 Cumartesi günü saat 15.00-17.00 arası ve 23 Mart 2014 Pazar günü saat 08.0011.00 arası Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, Đncesu Merkez Đlçe Nüfus Müdürlükleri ile
Develi Đlçe Nüfus Müdürlüğü hizmet vermek üzere açık tutulacaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6286.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri'de
Silahlı
Đstasyonunu Soydu

Soyguncular

Benzin

Kayseri'de gece saatlerinde bir benzin istasyonuna gelen silahlı 3 kişi, çalışanları etkisiz hale
getirdikten sonra 2 bin TL para alarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan bir...
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Kayseri'de gece saatlerinde bir benzin istasyonuna gelen silahlı 3 kişi, çalışanları etkisiz hale
getirdikten sonra 2 bin TL para alarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan bir benzin
istasyonuna gece geç saatlerde koyu renkli bir arabayla gelen silahlı 3 kişinin çalışanları
etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Kasada para bulamayan soyguncuların, yere yatırdıkları
pompacıların üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin TL parayı aldığı, bu sırada benzin istasyonuna
gelen bir müşteriyi de kafasına vurarak yaraladıkları bildirildi.
Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çalışanlar, olayın
şokunu üstlerinden atamazken, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çalıntı
olduğu tahmin edilen aracın ve soyguncuların bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6287.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Sp Akkışla’da Gövde Gösterisi Yaptı
Saadet Partisi Akkışla Đlçesinde düzenlediği mitinge halk büyük ilgi gösterdi.Saadet Partisi
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh
Tosun, Akkışla Belediye Başkan Adayı Nuh Karakoç’un...
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Saadet Partisi Akkışla Đlçesinde düzenlediği mitinge halk büyük ilgi gösterdi.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik, Melikgazi Belediye Başkan
Adayı Nuh Tosun, Akkışla Belediye Başkan Adayı Nuh Karakoç’un katıldığı mitinge halk
büyük ilgi gösterdi. Konuşma sırasında vatandaşlar 'Mücahit Erbakan', 'Saadet Kazanınca
Türkiye kazanacak' sloganları ile 'Artık Akkışla yatırım istiyor' sloganları attı.
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik “Đnşallah 30 Martta
yaşanabilir Akkışla için, yaşanabilir bir Kayseri için, yaşanabilir bir Türkiye’nin temelini
atacağız. Onun için bu seçimler daha önce yapılmış seçimlerden daha önemli. Neden önemli
çünkü yeni bir dünyanın temeli sizlerle beraber atılacak. Bakın kıymetli hemşerilerimiz ve
yiğit insanlar ne oldu 1989 yılında ilk defa 5 tane belediye Milli Görüş kadrolarına emanet
edilmişti. Bu 5 tane belediyemizin çalışmasıyla müthiş başarılar sağladık. Bu 5 tane belediye
başkanların isimlerini yan yana koyunca ‘FATĐH’ oluyordu. Đnşallah biz yeniden
Felahiye’mizle, Akkışla’mızla, Tomarza’mızla, Đncesu ile ve Hacılar ilçemizle ne yapacağız.
Yeniden ‘FATĐH’ yazacağız” dedi.
Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Nuh Tosun ise “Önümüzde son derece
önemli bir seçimi hep birlikte yaşayacağız. 30 Mart inşallah dürüstlük hakim olacak yada
buna bağlı olarak dürüst olmayan bir Türkiye’yi oylayacağız. Dürüstlük deyince akla Milli
Görüş gelir ve onun tek temsilcisi Saadet Partisi gelir. Biz diyoruz ki 40 yıldır bu ülkenin
yaşanabilir bir ülke olması için, uydu değil yeniden büyük Türkiye olması için Avrupa
birliğin peşinden giderek Avrupa birliğine kuyruk olmak yerine yeniden tarihinde ki üstün
yeri alması için ve yeni bir dünyanın temellerini atması için nasıl ki canla başla 40 yıldır
çalışıyoruz. Đnşallah nice 40 yıllarla birlikte yaşanabilir bir Türkiye’yi yaşanabilir bir
Akkışla’yı imar ve irfanıyla ihya etmeye var mısınız?” diye konuştu.
Akkışla Belediye Başkan Adayı Nuh Karakoç “Ben Kululu’da muhtarlık yaptım. Ben
Kululu’da 2 dönem Belediye Başkanlığı yaptım. Ben Kululu ‘ya geldiğimde Kululu çok
değişti. 11 Km sulama kanalı yaptım. Çok emek verdim ben Kululu ’ya” dedi. Karakoç “Ama
gördüm ki geçen gün Çiftlik Belediye Başkanı çıkmış televizyonlara diyor Akkışla’mızın
halini görüyorsunuz diyor. Akkışla halkı bunu duydu ama şunu bilsin Akkışla 62 yıllık
belediyedir. Allah kısmet ederse Akkışla belediye başkanı olursam. Akkışla’nın gelişmesi için
elimden ne gelirse yapacağım. Burada en büyük sıkıntımız tabi ki yol, su ve işsizliktir.
Bunların yapılması için elimizden geleni yapacağım” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6288.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Erciyes A.ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahid
Cıngı:
Erciyes. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Cahid Cıngı, Erciyes'e bu yıl sezon içerisinde
1 milyondan fazla misafir ağırladıklarını söyledi.Erciyes'te yapılan çalışmalar hakkında
bilgiler veren Erciyes. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı...
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Erciyes. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Cahid Cıngı, Erciyes'e bu yıl sezon içerisinde
1 milyondan fazla misafir ağırladıklarını söyledi.
Erciyes'te yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Erciyes. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Başkanı Cahid Cıngı, “Halkımızın yakından takip ettiği üzere Erciyes dağını dünya çapında
bir kayak merkezine haline getirmek için yapılmış olan çalışmalar hızla devam ediyor. Her yıl
bu master planının meyvesini yemeye devam ediyoruz ve vatandaşlarımıza bu altyapıyı
sunuyoruz. Bildiğiniz üzere bu sene ülkemiz biraz kar açısından şanssız bir yıl geçirdi.
Maalesef hem ülkemizde hem de dünyanın diğer kayak merkezlerinde özellikle Avusturya’da
Alplerde de kar sıkıntısı yaşandı. Fakat çok şükür ki suni karlama sistemlerimizle biz bu yıl
Erciyes olarak Aralık ayının ilk haftasından itibaren pistlerimizi halkımızın kullanımına açtık.
Kayakseverlerimiz Aralık ayından itibaren ana giriş kapılarında kayak yapma imkanına sahip
oldular. Tabi suni karlama sistemi Erciyes'i diğer kayak merkezlerinden bir adım daha öne
geçirdi. Zira birçok merkezde kayak imkanımız yokken Erciyes’te pistlerin açık olması
sadece Kayserili misafirlerimizi değil aynı zamanda Đstanbul’dan, Ankara’dan, Đzmir’den ve
diğer birçok şehirlerden Erciyes’e kayak yapmak için gelmesini mümkün kıldı" diye konuştu.
'Tabi bu yatırımından dolayı hepimizin Büyükşehir Belediyesine teşekkür borcu var' diyen
Cıngı, "Bunun yanında her zaman olduğu gibi zaten Kayseri’nin civar vilayetlerinden sürekli
misafirlerimizi ağırladık. Hem okullar hem üniversiteler hem de sivil vatandaşımız hafta
sonunu Erciyes’te geçirmek için bir gayrete girdi. Bu yıl itibariyle de tabi ki tesislerimizin
sayısının önemli oranda artması, Erciyes dağının Türkiye’de daha da şöhret bulması her geçen
gün ziyaretçi sayımızı daha da arttırdı. Bu yıl sezon içerisinde Erciyes’te 1 milyondan fazla
misafirimizi ağırladık. Bunlardan bir kısmı kayak yapmak için, çocuklarıyla beraber
eğlenmek için, Erciyes’in güzel havası ve suyundan istifade etmek için geldi. Ümit ediyoruz
ki şuanda da kar yağışımız var. Tesislerimiz çalışıyor. Nisan ayının ilk haftasına kadar
sezonumuzu açık tutacağız ve kayakseverlere hizmet edeceğiz. Bütün çabalarımız Erciyes’i
sadece Kayserili ve Türkiyeli insanlara değil tüm dünyanın istifadesine sunmak ve bütün
kayakseverleri Erciyes’e çekmek" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6289.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kayseri’de Sıkışmalı Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken,
bir aracın sürücüsü kazanın ardından bulunduğu yere sıkıştı. Olay yerine gelen kurtarma
ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden...
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Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken,
bir aracın sürücüsü kazanın ardından bulunduğu yere sıkıştı. Olay yerine gelen kurtarma
ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgilere Yıldırım Beyazıt mahallesi Fatih Caddesinde meydana gelen trafik
kazasında T.P. idaresindeki 38 SH 588 plakalı otomobil ile G.B. hakimiyetindeki 28 E 2990
plakalı JĐP çarpıştı. Kaza sonrası JĐP içerisinde bulunan yolcular C.B. ile S.B. yaralanırken,
otomobil içerisinde bulunan sürücü T.P.’de aracın içine sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine
sevk edilen Đtfaiye ve UMKE ekipleri T.P.’yi bulunduğu yerden kurtardı. Olay yerinde hazır
bekleyen 112 acil sağlık ekipleri T.P.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine
kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer araç içerisinde bulunan yolcularda hastaneye kaldırılarak
tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6290.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Chp’den 27 Mayıs Ve Vatan Caddesi Esnafına
Ziyaret
Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşan CHP adayları, 27 Mayıs ve
Vatan Caddesi esnafını ziyaret etti.30 Mart yerel seçimler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla
bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye...
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Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşan CHP adayları, 27 Mayıs ve
Vatan Caddesi esnafını ziyaret etti.
30 Mart yerel seçimler kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Adayı Osman Çilsal ve Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Mustafa Yıldız vatandaşların sorunlarını dinledi. Đlk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda
vatandaşlarla kucaklaşan CHP adayları ardından 27 Mayıs ve Vatan Caddesi üzerinde

bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen CHP Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Osman Çilsal, seçildikleri takdirde esnafın derdine derman olacaklarını belirtti. Esnaf
ziyaretleri sırasında bir çay evine de uğrayan Çilsal ve beraberindekiler, burada vatandaşlarla
çay içip sohbet etti. Ziyaretler süresince Çilsal, esnaf ve vatandaşlardan büyük ilgi ve destek
gördü.
Bir esnafın otopark sorunu yüzünden müşteri kaybettiğini dile getirmesi üzerine Çilsal,
“Zaman değişim zamanıdır. Birlik ve beraberlik olup, bu gidişata bir dur dememiz gerekiyor.
Đnşallah 30 Mart’ta sonra bu sorunları kökünden çözeceğiz. Bu yüzden desteğinize
ihtiyacımız var” dedi.
Esnaf ve vatandaşlardan destek isteyen CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çilsal,
ziyaret boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6291.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Prof.Dr Recep Bozlağan’ın Liderlik Konferansı
Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneğimizin 1 Mart Cumartesi günü “Ayın
Konuşmacısı” programının konuğu Marmara Üniversitesi Đstanbul Araştırmaları Bilim Dalı
Başkanı, Siyasal Bilgiler Fakültesi DekanıProf. Dr. Recep Bozlağan’dı.Konferansın konusu
ise liderlik idi.
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Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneğimizin 1 Mart Cumartesi günü “Ayın
Konuşmacısı” programının konuğu Marmara Üniversitesi Đstanbul Araştırmaları Bilim
Dalı Başkanı, Siyasal Bilgiler Fakültesi DekanıProf. Dr. Recep Bozlağan’dı.Konferansın
konusu ise liderlik idi.
Değerli hocamı geçtiğimiz ay içerisinde dernek başkanı Sami Dedeoğlu ile fakültedeki
makamında ziyaret etmiştik. Derneğimizle ve yöremizle ilgili dergi ve kitapları kendisine
takdim ettik. Oda bize yazdığı değerli eserlerden verdi.Hocamla derneğimizi ve
faaliyetlerimizi konuştuktan sonra, kendisinden derneğimizde bursiyer öğrencilerimize bir
konferans vermesini rica ettik. O da bizi kırmadı. Zaman ayırıp geldiği için dernek yönetim
kurulumuz adına teşekkür ederiz. Onu uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Özgeçmişi bize
gerekli bilgiyi ve onun ne denli önemli bir akademisyen olduğunu ve çalışmaları hakkında
bilgi veriyor.
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN’ın özgeçmişi;
1972 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Recep Bozlağan, Marmara
Üniversitesi-Mahallî Đdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora
yaptı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi’ndeki akademik görevlerinin yanı sıra 2003-2005 yılları arasında özel
sektörde danışmanlık, 2005-2006 yılları arasında Đstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde

danışmanlık, 2006-2007 yılları arasında Đstanbul Đl Özel Đdaresi’nde genel sekreter
yardımcılığı ve 2007-2012 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği’nde genel sekreterlik
yaptı.
2008 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Đstanbul Araştırmaları Bilim Dalı Başkanı olarak
da görev yapan Bozlağan, 10 Nisan 2012 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına
atandı.
“Yerel Hizmetlerin Özelleştirilmesi”, “Belediyelerde Örgüt Geliştirme”, “Liderlik
Yaklaşımları ve Belediyeler”, “Türkiye’de Yerel Yönetimler”, “Đstanbul: Derinlik, Değişim
ve Güç”, “Đstanbul 2053 Vizyonu”, “Đstanbul; Kent ve Medeniyet”, “Đstanbul; Mekân ve
Đnsan”, “Đstanbul; Tarih ve Medeniyet” adlı kitapları ve çeşitli bilimsel dergilerde
yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
“Küresel şehirler”, “metropoliten şehirler”, “belediyelerde stratejik yönetim”, “belediyelerde
liderlik” ve “belediyelerde kurumsallaşma” konularında teorik ve uygulamalı çalışmalarını
sürdürmektedir.
Đleri derecede Đngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.
KONFERANSTAN NOTLAR:
LĐDERLĐK NEDĐR?
Çoğu kişi, liderliği bir mevki veya makama ulaşmak zanneder. Bu sebeple, parlak bir mevkimakam elde ettiklerinde kendilerinin “lider” olduklarını zanneder. Mevkin veya makamın,
liderin kullandığı bir araçtan başka bir şey olmadığı unutulmamalıdır.Lider ruhlu insanlar,
güçlerini makamdan değil, “Ahlâka uygun bir vizyon etrafında ekip çalışmasına dayalı bir
sistem kurarak geliştirirler.”
LĐDERLĐK TARZLARI
1-Liderlik, doğuştan gelen bir özelliktir. Bu sebeple herkes lider olamaz. Lider olabilmek için
bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Bunların çoğu, sonradan kazanılamaz.
Liderler, etkileyici ve çekici insanlardır. Onlarda, insanları etkileyen özellikler vardır. Bu
özellikler, onların kişiliğinin ve tabiatının birer parçasıdır. Diye anlatıldı.
Liderliğin fiziksel özelliği, psikolojik özelliği, sosyal özelliği tek tek anlatıldı.
2-Davranışlar Yaklaşımı: Liderlik, yalnızca doğuştan gelen bir özellik değildir. Kişiyi lider
yapan, onun tavır ve davranışlarıdır. Bu tür tavır ve davranışlar sergileyen
herkes lider olabilir.
3-Dönüştürücü Liderlik: Takipçilerini geliştiren ve onları kendi konularının lideri yapan kişi.
Ne istediğini bilir.Nasıl yapılacağı hakkında fikir sahibidir. Nasıl yaptıracağını bilir.
Liderliğin temel faktörlerinden birinin de tutarlılık olduğu, bu sebeple, yaptıklarımız
söylediklerimiz ile paralel olmalıdır. Aksi takdirde, çevremizdeki insanlar başlangıçta,
söylemlerimize göre hareket ederken, bir müddet sonra eylemlerimize göre hareket etmeye
başlarız diye izah edildi.
LĐDERLĐĞĐN UNSURLARI
GÜZEL AHLAK;Kurumun veya ekibinin menfaatlerini, kendi şahsî menfaatlerinin üstünde
görerek, ilke ve değer odaklı bir duruş sergilemek.
BĐLGĐ DONANIM;Kurum veya ekip içinde kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine
getirecek tarzda kendisini yetiştirmek; kurum yöneticilerine doğru bilgileri doğru zamanda
sunmak.
VĐZYON;Kurumun görünür gelecekte erişilebilecek en ileri hedefe ulaşması için,
yapabileceğimiz en büyük katkıyı ortaya koymak.
MĐSYON;Kurumun veya ekibin varlık sebebine ve değerlerine uygun hareket etmek, kurum
kimliğini daima şerefle taşımak.
SĐSTEM;Kurumun herhangi bir kademesinde kurulan sistemin etkili ve verimli bir şekilde
çalışması için üzerine düşeni yapmak.

EKĐP; Đş arkadaşlarına karşı dürüst olmak, işin gerektirdiği tempoda çalışmak ve kendini
meslekî açıdan geliştirmek.
MOTĐVASYON;Vizyona ulaşma konusundaki heyecanını ve kurumun misyonuna olan
inancını kaybetmemek, iş ortamına “negatif enerji” ve “ümitsizlik” yaymamak.
KONFERANSTAN AKLIMDA KALAN SÖZLER:
* Ben güzel ahlak üzere gönderildim. (Hz.Muhammed)
*Ahlâken yanlış olan bir şey, ne siyaseten ne de idareten doğrudur.(M. Chiang)
*Bilmediklerimi ayaklarımın altına alsaydım, başım göğe değerdi. (Đmam-ı Azam Hz.)
*Eskiler, önce devlet işlerini yoluna koyarlardı. Devlet işlerini yoluna koymak için, önce ev
işlerini yoluna koyarlardı. Ev işlerini yoluna koymak için, önce kendilerine çeki düzen
verirlerdi.Kendilerine çeki düzen vermek için, önce düşüncelerini yoluna koyarlardı.
Düşüncelerini yoluna koyabilmek içinse, önce bilgi eksikliklerini giderirlerdi. (Konfüçyüs)
*Gözümüzü yıldızlara diksek bile, ayağımız daima yerde olmalı.
*Çok hayal, vizyon değil illüzyondur.
*Kişi, kendi iç dünyasındaki tutarlılık ölçüsünde liderdir.
*At, sahibine göre kişner. (Türk Atasözü)
* Liderlik yürekte başlar, kafada değil. Güvene dayalı olarak gelişir, talimatlarla değil.
*Eğer insanlar elde ettiğim başarı için ne kadar çok çalıştığımı bilselerdi, mevcut konumum
onlara hiç de etkileyici görünmezdi.(Michelangelo)
*Đman etmişseniz, en üstün olan sizlersiniz.(Âl-i Đmran, 139)
* Bir aslan tarafından komuta edilen koyun ordusu, bir koyun tarafından komuta edilen aslan
ordusunu yenebilir. (Arap Atasözü)
*Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.(Eflatun)
* Üslup, kişiliğin aynasıdır.(Türk Atasözü)
* Söz dinlemeyi bilmeyen, söz dinletmeyi de bilmez.
* Yaşamak azmetmektir. (Mevlana)
* Yatan aslandan gezen tilki evlâdır.(Türk Atasözü)
* Yalnız kendini düşünen adam, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.(Francis
Bacon)
* Mal cimride, silah korkakta, idare zayıfta olursa,
orada işler bozulur. Hz. Ebubekir (R.A.)
TEŞEKKÜRLER RECEP BAŞKAN
Dekanımızın derneğimize ilk gelişi, şimdiye kadar onunla irtibata geçmediğimiz için üzüldük.
Bizi hocamla tanıştırmaya vesile olan Develi Belediye Başkanımız Recep Özkan’a teşekkür
ederiz. Hocam derneğimizi ve pırıl pırıl öğrencilerimizi ve hemşerilerimizi görünce çok
memnun oldu, daha önce neden böyle bir buluşma gerçekleşmedi diye demüteessir oldu.
Bozlağan, kendini çok iyi yetiştirmiş, donanımlı bir akademisyen, Marmara Belediyeler
Birliğinde Genel Sekreterlik, özel sektörde ve belediyede danışmanlık yapmış.ve
Đstanbul’daki Büyükşehir Belediyesi ile ilgili birçok projede imzası var. Yerel Yönetimler ve
Türkiye konulu Türkiye’nin birçok yerinde konferanslar vermiş.Onu tanıdıktan
sonraHemşerimiz olduğu için daha da gurur duyduk.
Son Söz: Bana göre de, lider olunmaz, doğulur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6292.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Bahçeli’den Sandığa Gidin Çağrısı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşlara sandığa giderek
mutlaka oy kullanmaları gerektiğini söyledi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri’nin
Özvatan ilçesinde yaptığı mitingde, vatandaşların sandığa...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşlara sandığa giderek
mutlaka oy kullanmaları gerektiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri’nin Özvatan ilçesinde yaptığı mitingde,
vatandaşların sandığa gidip mutlakla oy kullanmaları gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Seçimler
ülkemiz açısından önemli bir dönemde yapılacak olan seçimler olarak dikkat çekmektedir.
Sosyal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı bir dönemde iç ve dış tehlikelerin arttığı
dönemde seçime giriyoruz. Daha sonrada Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktır.
Önümüzdeki günlerde millet iradesi olarak önemli fırsat ve imkanlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu seçimlerde millet iradesi eğer bir doğru üzerine yürüdüğü zaman Türkiye’nin
geleceği yeniden belirlenecek ve siyaseten yeni bir şekillenme olacaktır. Bu sebepten dolayı
seçimlere önem vermeliyiz. Kimimiz var ise bunları sandığa götürmeliyiz ve onlara oylarını
kullandırmalıyız. Daha sonrada sandık görevlilerinin sandık sayımı sırasında bulunmalarında
herhangi bir seçim sonuçlarına hile karıştırmalarına fırsat vermeyecek adil ve güvenlik
içerisinde bir seçimi gerçekleştirmekteyiz. Sandık sayımı sırasında herhangi bir kişi tarafından
11 oy başına bir oy konulduğunda 11 oy 111 oy oluyor ve güzel bir fark çıkıyor. Çünkü 1 oy
ile vatandaşımız belediye başkanı oluyorsa 1 oy ile de belediye başkanlığını da kaçırıyor.
Belediye hizmetlerinde adaletsiz tutumlar, hizmetlerin adil dağılımında bir adaletsizlik
çıkıyor. Bunların hepsinin kaynağı sandıktır. Huzur içerisinde birlikte yaşayabileceğimiz bir
zeminin oluşmasında yarar var diye düşünüyoruz. Her an her şart altında ajan provokatörler
Türkiye’yi karıştırabilir. Bunlara karşı sabırlı olmalıyız. Bunlara aldanmamalıyız. Türkiye’yi
huzur ve güven içerisinde ileriye taşımalıyız. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız” dedi.
MHP lideri Bahçeli daha sonra, Felahiye ilçesine geçerek, yaklaşık 3 bin kişiye seslendi.
Bahçeli, yaklaşan seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli, “30 Mart
seçimleri sadece belediye başkanlarımızı seçmek ile kalmayacak 2015 yılına kadar gelişen
siyasi olaylarında başlangıcı olacaktır. 30 Mart’ta belediye başkanımızı seçeceğiz. 2014’te
cumhurbaşkanımızı 2015 yılını da genel seçimler olacaktır. Bu süreç ülkemiz açısından
önemlidir. Hangi partiden olursak olalım, bu demokratik hakkımız kullanmak ve Türkiye’nin
geleceğini belirlemek için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Bütünümüz ile sandığa
gitmeliyiz ve oylarımızı vicdanımızın sesini dinleyerek kullanmalıyız. Akşam saatlerinde de
sandık görevlileri oy sayımı sırasında dikkatli olmalıdır. Geçmiş dönemlerde bunları hep
yaşayarak geldik. Sandıkta yapılan hileler, siyasi partiler arasında yeni husumet tohumları
açmaktadır. Türkiye’nin bugünkü siyasi şartlarında zaten bir gerilim var. Seçime az bir süre
kala bu gerilimin tırmanma ihtimalide yüksek görülüyor. Ülkemizin istikrara ihtiyacı var.

Đnsanlarımız bir arada huzur ve güven içerisinde yaşamaya ihtiyacı var. Ülkemizin her türlü
sosyal sorunları çözmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.
44 milyon kişinin yoksulluk sınırı altında olduğunun altını çizen Bahçeli, “76 milyona
ulaşmışız. 44 milyonu yoksulluk çizgisi altındır. Türkiye’de çok az sayıda insanımız huzur
içerisindedir. Geriye kalan milyonlar gittikçe açlık sınırının altın kalıyor. Açlık sınırı çok
önemlidir. 4 kişilik bir aile çocuklarının beslenme ihtiyacını karşılayacak bir gelir seviyesine
sahip değilse, açlık sınırı altında kalıyor demektir. Asgari ücretin 800 TL’ye yakın bir rakam
olduğu düşünürsek, bunun yüzde 20’si beslenme ihtiyacına gidiyor. Hangi partide olursak
olalım biz bu ülkenin insanlarıyız. Birimiz aç iken diğerinin tok olması doğru gözükmüyor.
Ancak bizim insanlarımızın Müslüman bir toplum olarak açta kalsa diyor ki Allah’ın takdiri,
şimdilik bununla yetinelim diyerek başka birinin lokmasına göz dikmiyor. Şimdi
bakıyorsunuz, Türkiye’de gerilim dağılımında ki adaletsizlik gittikçe azalıyor. Geril
dağılımının adaletsizliğini düzeltmek lazım. Çöp kutularında ekmek arayan bu ülkenin
insanları var. Đşsizlik gittikçe artıyor. Genç işsizlerde gittikçe artıyor. Genç işsizlerimiz
bulunduğu yerde işini bulamayınca, şehir merkezlerine gidiyor. Burada da sıkıntı yaşıyor.
Göç yaygınlaştıkça şehir yayılıyor. Đnsanlarımız ihtiyaçları karşılamakta zorluk çekiyor.
Türkiye’de büyük bir etnik yapının zedelenmesini görüyoruz. Şuan Türkiye bölünmenin
eşiğindedir. Seçimlerden sonra PKK Türkiye’de 2014 yılını özerklik olarak geçireceğini
söylüyor. Yanlışa hepimizin yanlış demesi lazımdır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6293.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Seçim sonucuyla ilgili muhalefeti kızdıracak
tespit
Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde muhalefetin
düştüğü durumu özetleyen dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.
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Sokakları kışkırtarak Başbakan ile siyasi hesaplarını görmeye çalışan liberal yazarlara ve
muhalefete yüklenen Tayiz'in yazısında seçim sonucu ile ilgili muhalefeti küplere bindirecek
bir tespitte var. Özellikle 17 Aralık sonrası yürütülen kampanyalara dikkat çeken Tayiz,
paralel yapının da dahil olduğu 'anti-Erdoğan cephesi gerilimi sürekli tırmandırdığını'
savundu.
Ak Parti'nin iktidar olarak sadece seçime ve sandığa odanlandığına dikkat çeken Tayiz,
cemaatle, darbecilerle bir olan muhalefetin garimeşru yollara başvurarak önemli bir fırsatı
elinden kaçırdığını kaleme aldı.
Tayiz, muhalefetin sandıktan korktuğunu ve seçimde kaybeden taraf olacaklarını yazdı. Đşte
"Sandık karşısında tir tir titreyen bir muhalefete ancak bizim ülkede rastlanır" diyen Tayiz'in
yazısı:

"Kim kundakçı, kim aklıselim?
Sokakları ateşe verip ardından da "Erdoğan ülkeyi yangın yerine çevirdi" diyen kimi liberal
yazarları anlamaya çalışıyorum. Gerçeklik duygularını yitirmiş görünüyorlar. Ayakları yere
basmıyor. Gençleri polisle çatışmaya teşvik ediyorlar . Erdoğan ile hesaplarını gençler
üzerinden görüyorlar.
Seçimler yaklaştıkça anti-Erdoğan cephesi gerilimi tırmandırıyor. Tahrikler, kışkırtmalar
artıyor; dil ve üslupları daha fazla saldırganlaşıyor. Başbakan Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit
etmeye bile başladılar. Cemaat'in sosyal medyadaki silahşorları, Erdoğan'a "Sonun Kaddafi
gibi olur" mesajı gönderiyor. Başbakan'ı darbeyle, darağacına göndermekle tehdit ediyorlar.
Korkutmaya, sindirmeye, teslim almaya çalışıyorlar.
Başbakan Erdoğan ise görüldüğü gibi seçimlere asılıyor, meydanlara çıkıyor, mitinglere hız
veriyor. AK Parti, 30 Mart için gün sayıyor.
Hal böyleyken bile hükümet otoriter oluyor ama sokakları ateşe verenler, kundakçılık
yapanlar demokrat!
Başbakan Erdoğan'a, AK Parti hükümetine karşı bu kadar "iyi" bir hava yakalanmışken
muhalefet seçimden, sandıktan korkuyor. Oysa AK Parti'yi sandıkta devirmek için bundan
daha iyi koşullar olamazdı; ama muhalefet, bu şansı da cemaatin kuyruğuna takılarak heba
ediyor. Seçimlere asılacaklarına darbecilik oynayarak vakit kaybediyorlar. Madem Erdoğan'ı
devirmeye bu kadar hevesli insan var, muhalefet enerjisini neden gayrimeşru yollarda
harcıyor?
12 yıldır iktidarda olan bir partiyle mücadele etmek için şantaj kasetlerine ihtiyaç mı var?
Erdoğan ile baş etmek için cemaatin yasadışı dinleme kayıtlarına neden gerek duyulur? 12 yıl
boyunca iktidarda olan bir partiye karşı şimdiye kadar dünya kadar malzeme biriktirilmiş
olması gerekmez miydi?
CHP'nin bu sorulara bir cevabı var mı? Olduğunu hiç sanmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu,
cemaatin CHP'ye iliştirdiği bir başkan gibi çalışıyor. CHP'liler bu gerçeği fark edene kadar
Türkiye'nin muhalefet eksikliği ciddi bir sorun olarak gündemdeki yerini koruyacak.
Anti-Erdoğan cephesinin gündeme getirdiği, hükümetin toplumsal desteğini kaybettiğine
ilişkin iddialar da önemli. Başbakan Erdoğan'ın, AK Parti hükümetinin toplumsal desteğini
kaybettiğini ileri süren, meşruiyetinin kalmadığını savunan çevreler peki neden iki hafta sonra
gerçekleşecek olan seçimlerden bu kadar çok korkuyor?
Bu iddiaların gerçekçi olmadığını kuşkusuz kendileri de biliyor. Amaçları hükümeti
korkutmak ve sindirmek. Son seçim araştırmaları, AK Parti'nin toplumsal desteğinin normalin
üzerinde arttığını gösteriyor. Başbakan'ın mitinglerini izleyen anti-Erdoğan cephesi de bunun
farkında. Bu yüzden sokağı ateşleyerek sandığı işlevsizleştirmeye çalışıyorlar. Sandık
karşısında tir tir titreyen bir muhalefete ancak bizim ülkede rastlanır. Sandıktan korkup kaç,
sandık dışı yollara tevessül et, darbe çığırtkanlığı yap ama yine de "ben demokratım" de!
Anti-Erdoğan cephesinin durumu özetle böyle. Büyük bir tutarsızlık içindeler. Ciddiyetten
yoksunlar. Dürüst değiller. 30 Mart seçimleri yaklaştıkça korkuları ikiye katlanıyor. Sandıktan
AK Parti'nin çıkacağını bildikleri için öfkeyle, telaşla sokağı kışkırtıyor, kundakçılık
yapıyorlar. Seçim ortamını dinamitlemeye çalıyorlar.
Ancak bu çabalar nafile, onları kurtaracak sihirli bir formül yok. Darbecilik oynayacaklarına
seçimlere çalışsalardı eminim daha iyi bir sonuç alabilirlerdi. Bu seçimde olmadı, gelecek
seçimlerde artık."
Kaynak: Haber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6294.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Abdülhamid'den Hakan Fidan'a MĐT'in tarihi
Ülkenin en gözde kurumlarının başında yer alan MĐT yakın zamana kadar gerçek manada bir
istihbarat kurumu özelliği göstermiyordu.
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Türkler'de istihbarat çok eski devirlere dayanır. Aslında Türklerin tarih sahnesine çıkışıyla
beraber kurulan ilk devlet olan Hunlar'da Mete Han'ın kurduğu askeri sistemin içinde bir
haber alma teşkilatına rastlıyoruz. Özellikle Çin akınlarını ve Çin'de hangi olayların vuku
bulduğuna dair yazışmaların olduğu Çin kaynaklarında görülmektedir.
ĐLK ĐSTĐHBARAT TEŞKĐLATI ABDÜLMECĐD DÖNEMĐNDE
Daha sonra kurulan tüm Türk devletlerinde bu benzeri örneklemelere rastlamak mümkündür.
Profesyonel manada istihbarat ilk olarak Abdülmecid döneminde görülmektedir. Daha sonra
Sultan 2. Abdülhamid'in kurduğu Yıldız Teşkilatı ise döneme damgasını vurur. Yıldız
Teşkilatı yurtdışında önemli işlere imza atarken özellikle Ermeni komitacılara karşı büyük
başarılar elde eder. Dönemin Yıldız kaynaklarından öğrendiğimize göre; Abdülhamid'e aylık
3000 jurnal gelmektedir.
Yıldız Teşkilatı daha sonra 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle son bulacaktır.
YILDIZ TEŞKĐLATINA ATFEDĐLEN BÜYÜK ÇAPLI ĐŞLER
1Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Đngiltere Osmanlı topraklarında kültürel
ve sportif faaliyetleri bahane ederek istihbarat çalışması yapıyordu dönemin padişahı 2.
Abdülhamit'in de buna karşılık aynı yöntemle istihbarat çalışmaları için Đngiltere'de
Portsmouth Kulübü'nü kurdurdu.
Burada istihbarat sadece adı anılan kulüp ile sınırlı değil, özellikle transferlerde de istihbarat
çalışmaları devam etmiştir. Bir futbolcu gittiği takımda da istihbarat çalışmalarını
sürdürmüştür. O yüzden Portsmouth, işin görünen yüzüdür.
Portsmouth'un seçilmesinin diğer bir nedeni de, bu şehirde Đrlandalılar'ın aktif olmasıdır.
Đrlandalılar'ın bu şehirde önemli yer tutması da bu konuda etkili olmuştur" ifadelerini
kullandı.
2- Đngiltere'nin başına 2 asır bela olan IRA ( Đrlanda Kurtuluş Örgütü) bizzat Abdülhamid'in
destekleriyle kurulmuş ve teşkilatlanmasında büyük emekler harcanmıştır.
KUŞÇUBAŞI EŞREF'ĐN LAWRENCE'A VERDĐĞĐ TARĐHĐ CEVAP
Teşkilat-ı Mahsusa cemiyetinin kritik isimlerinden biri ise Kuşçubaşı Eşref'ti. Gençliğinde
Abdülhamit'e muhalif olan bu yüzden Hicaz'a sürgüne gönderilen Kuşçubaşı Eşref ile
Abdülhamit'in siyasi çizgisi Đngiliz karşıtlığında birleşti.
Abdülhamit Hicaz demiryolunu kendi kaynaklarıyla inşa ederken Đngilizler bu yolun
Müslümanları birleştireceğinden endişe etti ve bölgede karışıklık çıkarmaya başladı. Birinci
Dünya Savaşı'nda bölge cepheye dönüşünce ünlü Đngiliz casus Lawrence bölgede çıkarılan
karışıklıklarda başrolü oynadı.

ĐNGĐLTERE'YE IRA HAMLESĐ
Kuşçubaşı Eşref bizzat Lawrence ile mücadeleye tutuştu. Teşkilat-e Mahsusa üyesiyken
Hayber'de yaralı olarak Đngilizlere tutsak oldu. Bu sırada Kuşçubaşı Eşref Lawrence'a tarihe
not düşülecek bir cevap verdi:
"Lawrence, kazandığını sanıyorsun. Fakat henüz hiçbir şey bitmedi. Hükümetinin
başına öyle sıkıntılar salacağız ki, 2 Asır uğraşsanız bitiremeyeceksiniz." Bazı tarihçilere
göre Kuşçubaşı Eşref'in kast ettiği Đrlanda bağımsızlık mücadelesinden başka bir şey değildi.
ENVER PAŞA'NIN TEŞKĐLÂT-I MAHSÛSA'SI
Ülkemizde, sistemli ve organize nitelikte istihbarat örgütü kurma girişimleri, Osmanlı
Devleti'nin son yıllarında başlamıştır. Siyasi birliğin korunması, ayrılıkçı hareketlerin
önlenmesi ve özellikle yabancı devletlerin Ortadoğu üzerinde odaklaşan faaliyetlerinin
izlenebilmesi için bireysel bazda ve sınırlı nitelikte sürdürülen istihbarat çalışmalarının bir
merkezden organize biçimde yürütülmesine ihtiyaç duyulmuş ve 17 Kasım 1913 tarihinde
Enver Paşa tarafından TEŞKĐLÂT-I MAHSÛSA isimli istihbarat örgütü kurulmuştur. Birinci
Dünya Savaşı sırasında askeri ve paramiliter hareketler gerçekleştirerek önemli görevler
üstlenen bu örgüt, savaşın sona ermesiyle 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros
Mütarekesi sonrasında dağılmıştır.
KURTULUŞ SAVAŞINDA KARAKOL CEMĐYETĐ FAKTÖRÜ
Bu gelişmeyi izleyen dönemde, 1918 sonlarında KARAKOL CEMĐYETĐ isimli yeni bir
istihbarat ünitesi kurulmuştur. Bu örgüt, Anadolu'nun işgal edilmesine karşı çeteleri ve halkı
silahlandırmış, milli kuvvetlere silah ve malzeme temin etmek suretiyle kurtuluş hareketine
önemli hizmetler sağlamıştır. Đstanbul'un 16 Mart 1920 tarihinde işgaliyle, mensuplarının
tutuklanması üzerine Örgütün faaliyetleri sona ermiştir.
KARAKOL CEMĐYETĐ'nin dağılmasından sonra ZABĐTÂN ve YAVUZ gibi çeşitli
istihbarat grupları oluşturulmuş, bunlardan 23 Eylül 1920 tarihinde faaliyete geçen HAMZA
GRUBU'nun adı 31 Ağustos 1921 tarihinde FELÂH GRUBU olarak değiştirilmiş, istihbarat
grupları Kurtuluş Savaşı sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
ASKERÎ POLĐS TEŞKĐLÂTI
Đstihbarat örgütleri arasındaki dağınıklığı gidermek,ordu içerisine sızan düşman casusluk
faaliyet ve propagandasına karşı koymak amacıyla 18 Temmuz 1920 tarihinde Genelkurmay
Başkanlığı tarafından ASKERÎ POLĐS TEŞKĐLÂTI (A.P. veya P.) kurulmuştur. Savaş
yıllarında başarılı hizmetler veren örgütün faaliyetlerine 21 Mart 1921 tarihinde son
verilmiştir. Askerî Polis Teşkilâtı'nın kapatılmasının istihbarat faaliyetleri açısından kısa bir
süre doğurduğu boşluk ise, yine Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulan ve 1 Nisan 192122 Haziran 1922 tarihleri arasında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren TEDKĐK
HEYETĐ ÂMĐRLĐKLERĐ vasıtasıyla giderilmiştir.
FEVZĐ ÇAKMAK'IN MÜSELLÂH MÜDÂFAA-Đ MĐLLĐYE'SĐ
Edinilen tecrübelerin ışığında ve belirlenen yeni hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla bu defa
Genelkurmay Başkanı Fevzi ÇAKMAK'ın direktifiyle MÜSELLÂH MÜDÂFAA-Đ MĐLLĐYE
isimli bir istihbarat grubu kurulmuştur. TBMM Hükümeti, 3 Mayıs 1921 tarihinde kısa adı
"M.M." (MĐM MĐM) olan bu örgüte resmiyet kazandırmıştır.Tedkik Heyeti Âmirlikleri
Anadolu'da faaliyetlerini sürdürürken, "M.M." örgütü asker ve sivil kesimden oluşmuş
kadrolarıyla, Đstanbul'da büyük bir ajan ve haber ağı kurmayı başarmış, Anadolu'ya silah ve
cephane kaçırılması faaliyetlerini organize etmiş, düşman karargahlarına, işbirlikçi gruplara
ve yabancı misyona sızarak çok sayıda önemli belge ve bilgiler elde etmiştir. Millî Mücadele
sırasında düşman faaliyetlerine karşı oluşturulan çeşitli istihbarat gruplarıyla da işbirliği
yapan örgütün faaliyetleri, Đstanbul'un kurtuluşundan sonra 5 Ekim 1923'de son bulmuştur.

Đstihbarat örgütlerinin kapatılmasından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasından
sonra, 1926 tarihine kadar geçen dönem içinde haber alma çalışmaları, Ordu Müfettişlikleri
Đstihbarat Şubeleri tarafından yürütülmüştür.
ATATÜRK'ÜN EMRĐYLE KURULAN MĐLLÎ EMNĐYET HĐZMETĐ RĐYÂSETĐ
Daha sonra Atatürk, 1925 yılı sonunda, gelişmiş devletlerdeki istihbarat kuruluşlarına benzer,
çağdaş bir örgütün kurulması talimatını vermiştir. Bunun üzerine, Avrupa ülkelerinde eğitilen
kadroların da katılımıyla, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi ÇAKMAK'ın 6 Ocak 1926
tarihli emri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk istihbarat kuruluşu olan MĐLLÎ
EMNĐYET HĐZMETĐ RĐYÂSETĐ (M.E.H./MAH) kurulmuştur.
Teşkilât, 5 Ocak 1927 tarihinde şeklen Đçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır. 6 Ocak 1926 - 5
Ocak 1927 tarihleri arasındaki bir yıllık dönem çalışmaları, dönemin yöneticileri tarafından
Riyâset'in kuruluşuna hazırlık dönemi olarak değerlendirilmiş ve bir gün sonraki 6 Ocak 1927
tarihi MAH'ın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.
Kuruluşuyla başkanlığına Şükrü Âli ÖGEL'in getirildiği MAH, Millî Đstihbarat Teşkilâtı
mensupları için bir simge olarak önemini korumakta ve MĐT'in tarihi kökleriyle gelecek
arasında kuvvetli bir bağ oluşturmaktadır.
MAH özellikle 2. Dünya Savaşı'nda büyük başarılar elde eder. 2. Dünya Savaşı sırasında
bütün dünya casuslarıyla mücadele etmek ve onları bertaraf etmekle büyük tecrübe kazanır.
MAH, duyulan ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içerisinde bir kaç kez küçük yapısal
değişiklikler geçirmiş ve 1965 yılına kadar Türkiye'nin istihbarat faaliyetini başarıyla
yürütmüştür.
Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda istihbaratın tek elde
toplanabilmesi amacıyla, 22 Temmuz 1965 tarihinde TBMM tarafından 644 sayılı kanun
kabul edilmiş ve bu kanun ile kuruluşun adı MĐLLÎ ĐSTĐHBARAT TEŞKĐLÂTI (MĐT) olarak
değiştirilmiştir. Kanun ile MĐT'in bir Müsteşar tarafından yönetilmesi ve Müsteşar'ın, kanun
ile belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan'a karşı sorumlu olması
öngörülmüştür.
MĐT CIA ŞUBESĐNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ
Đkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında, 'milli' istihbarattaki Alman egemenliği yerini Amerikan
egemenliğine bırakır. Türkiye'nin Amerikan yeni-sömürgesi olmasına paralel olarak, MAH
(ve sonra MĐT) bir CIA şubesine dönüştürüldü. CIA, MAH'ı yeni baştan organize etti. CIA,
MAH'ı yeniden organize etme işine 'kendi kadrolarını' yetiştirerek başlamıştır. 6 kişilik bir
ekip ABD'ye eğitime götürülmüş ve MĐT'in diğer kadroları da bu 6 kişi tarafından eğitilmiştir.
MAH'ın başına Bu 6 kişilik ekipten Behçet Türkmen 1953'te, daha sonra da Fuat Doğu
MĐT'in başına getirilmiştir.
MAAŞLAR CIA TARAFINDAN ÖDENĐYORDU!
MAH'ın bu dönemde "CIA'nın bir şubesi" haline dönüştürülmesi bir benzetme değildir. Fiili
bir gerçektir. O kadar ki, güya Türkiye adına(!) istihbarat yapmakla görevli istihbaratçıların
maaşlarını dahi CIA ödemektedir. (Đstanbul'da MAH elemanlarının maaşları zarf içinde ABD
Konsolosluğu'nca ödenmiştir). Türkiye'yi yönetenler, MĐT'in başındakiler zaman zaman bu
gerçeği itiraf etmişlerdir.
SAVAŞMAN MĐT'ĐN DURUMUNU ANLATIYOR
Bu dönemini ise, 1977'de CIA ajanlığı suçlamasıyla (tutuklanan ve kaldığı askeri hapishanede
intihar eden!) tasfiye edilen MĐT Đstihbarat Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman
anlatıyor:
"Teşkilatın kullandığı bütün teknik malzemeler CIA tarafından temin edilmiştir. Birçok
personel Amerikalılar tarafından yurtdışındaki kurslarda eğitilmiş, teşkilat binası CIA
tarafından kurulmuş, eğitmenleri CIA sağlamıştır.(...) Personel yıllardan beri CIA gibi
çalışmakta, Amerikan Servisi hesabına görev almakta, yurtiçi ve yurtdışındaki
operasyonlarda ücret kabul etmektedir."

CIA ajanı Philip Agea "CIA Günlerim" adlı kitabında CIA'nın MĐT aracılığıyla Türkiye'de
nasıl bir faaliyet yürüttüğünü gayet açık anlatıyor: "... CIA uzun yıllardan beri Türk Milli
Đstihbarat Teşkilatı ile çok yoğun bir işbirliği içindedir. Bu örgütün eğitimi ve
donatılmasını CIA sağlar. CIA'nın Türkiye'deki görevi, 'Doğu Bloku ülkelerinin misyon
ve operasyonlarını' kontrol etmek... ABD çıkarları için tehlikeli hale gelmelerini
önlemektir."
DARBELERĐN ARDINDA CIA ÇIKIYORDU
Daily Telegraph Gazetesi 21 Ocak 1972 tarihli nüshasında CIA'nın marifetlerini sıralarken, 27
Mayıs ve 12 Mart darbelerine de yer veriyordu. "Ordunun girişiminden hemen sonra (12 Mart
1971) Demirel hükümetinin zorunlu istifasında CIA ajanlarının eylemli katkıları..." diye
yazıyordu gazete.
MĐT, yaklaşık 19 yıl süre ile faaliyetlerini 644 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda
yürütmüş, ancak süratle değişen ve gelişen koşulların ışığında yeni bir yasal düzenlemeye
gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı "Devlet
Đstihbarat Hizmetleri ve Millî Đstihbarat Teşkilâtı Kanunu" çıkarılmış olup, kanun 1 Ocak
1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
YENĐDEN TAM BAĞIMSIZ MĐT KURULUYOR
20. yüzyılın sonunda küreselleşen dünyada en önemli küreselleşme aracı internettir .
Gelecekte büyük tehlike olabilecek siber saldırılara karşı MĐT kendini yeniden dizayn etmiş
bu doğrultuda çalışmalarını güncellemiştir.
ABDÜLHAMĐD'TEN SONRA MĐT FĐDAN DÖNEMĐNDE GLOBAL KĐMLĐĞĐNE
KAVUŞTU
Abdülhamid'ten bu yana MĐT ilk kez uluslararası çapta bir kurum haline yeniden kavuşmuş
bir anlamda aslına rücu etmiştir.
MĐT müsteşarı Hakan Fidan döneminde yeniden bir yapılanmaya gidilmiş, yakın bir döneme
kadar sadece ülke çapında ve Orta Avrupa'da faaliyet alanı olan kurum global bir seviyeye
taşınmıştır.
YENĐ MĐT YASASININ ÖNEMĐ
Çıkarılan MĐT yasasıyla dünyadaki diğer etkili istihbarat birimleri olan CIA, Mossad, FSB,
MI6'nın yetkilerine haiz olmuştur. Böylelikle çalışma alanı tam manasıyla bir istihbarat
birimine dönüşmüştür.
Örneğin; CIA, FSB, BND ve Mossad neredeyse sınırsız yetkilerle donatılmış istihbarat
örgütleri. Ülke ve devlet menfaatine ya da tehdidine karşı hükümetten her türlü yerkiyi
alabiliyor. Türkiye'de ise MĐT yakın zamana kadar askeri kökenli kişilerin kontrolünde ve
sorumlu olduğu Başbakan'dan bağımsız hareket ediyordu.
ĐSRAĐL NEDEN HAKAN FĐDAN'DAN KORKTU?
CIA'nın Ankara şubesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir kurumuna dönüşen MĐT
Abdülhamid'in, Enver Paşa'nın, Kuşçubaşı Eşref'in, Zenci Musa'nın, Hüsnü Bingöl'lerin
ruhunda yeniden yapılandı. Đsrailli bakan Ehud Barak'ın Hakan Fidan'ı Đrancılıkla
suçlamasının ve paralel örgütün büyük korkularının tek nedeni MĐT'in bağımsız bir yapıya
kavuşmasından kaynaklı.
Kaynaklar: Erdal Đlter, Kuruluşunun 75. Yılının anısına MĐT Tarihçesi
CIA ajanı Philip Agea "CIA Günlerim"
Serkan Üstüner, Türk Devletlerinde Đstihbarat
serkan.ustuner@haber7.com
Kaynak: Haber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6295.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Çocuk Ve Umut Evleri’nde Kalan Çocukların
Erciyes Keyfi
Kayseri’deki Çocuk ve Umut Evleri’nde kalan çocuklar, hayırsever işadamı Abdullah
Keskınkılıç ile eşi Ayten Keskinkılıç’ın ev sahipliği yaptığı programda Vali Orhan Düzgün,
eşi Gül Düzgün ve bazı misafirler ile birlikte kahvaltı...
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Kayseri’deki Çocuk ve Umut Evleri’nde kalan çocuklar, hayırsever işadamı Abdullah
Keskınkılıç ile eşi Ayten Keskinkılıç’ın ev sahipliği yaptığı programda Vali Orhan Düzgün,
eşi Gül Düzgün ve bazı misafirler ile birlikte kahvaltı yaparak Erciyes’te gönüllerince
eğlendikleri bir gün geçirdi.Kayseri Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Đl Müdürlüğü’ne bağlı
6 Çocuk Evi ile 1 Umut Evi’nde kalan 36 çocuk ile Erciyes’te bir araya gelen Vali Düzgün ve
eşi Gül Düzgün, birlikte kahvaltı yaptığı çocuklarla sohbet ederek okul ve dersleri hakkında
bilgiler aldı ve gelecek planlarına ilişkin tecrübelerini paylaştı.Kahvaltının ardından Erciyes
Kayak Merkezi'nde çocukların kar üzerinde renkli görüntüleri görülmeye değerdi. Vali
Düzgün ile eşi Gül Düzgün’ün de bir süre eşlik ettiği programda, çocuklar kızaklarla kayak
yaptı, bazıları kayak öğretmenlerinden ilk kayak dersini aldı, gondola binerek Erciyes’in
keyfini yaşadı.Çocuk ve Umut Evleri’nde kalan çocukların doyasıya eğlendiği programa Vali
Yardımcısı Yasemin Özata Çetinkaya ve eşi Temel Çetinkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Yalçın ve eşi Filiz Yalçın, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve eşi Müesser
Aydın ile hayırsever işadamı Abdullah Keskınkılıç ile eşi Ayten Keskinkılıç ta katılarak
çocukları yalnız bırakmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6296.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz’dan Tüketiciyi Koruma
Haftası Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 15-21 Mart tarihleri
arasında kutlanan Tüketiciyi Koruma Haftası dolayısıyla yazılı açıklamada
bulundu.Tüketicinin bilinçlendiğini ve farkındalık düzeyinin arttığını ifade...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 15-21 Mart tarihleri
arasında kutlanan Tüketiciyi Koruma Haftası dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.
Tüketicinin bilinçlendiğini ve farkındalık düzeyinin arttığını ifade eden Hiçyılmaz, “20.
yüzyılda teknolojideki hızlı gelişmeler sosyal yaşamımızdaki davranış biçimlerimizin ve
alışkanlıklarımızın değişmesine neden oldu. Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte ürün ve
hizmet bombardımanına tutulan tüketici hızla satın almaya ve tüketmeye başladı.
Yaşanan bu değişim bizlere farklı alternatifler arasında seçme hakkı tanırken aynı zamanda
pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu değişim tüketim ve tüketici hakları
kavramının doğmasına neden olmuştur” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, Ülkemizde 1995 yılında kabul edilen tüketici hakları yasasının, bilinçli
tüketicilerin haklarını aramalarına yardımcı olduğunu vurguladı.
Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kanunlarla desteklenen bu haklarımıza biz de tüketiciler olarak sahip çıkmalıyız. Tarihi
geçen, standartlara uygun olarak üretilmeyen hiçbir ürünü satın almamalıyız. Satın aldığımız
ürünlerde yaşadığımız sorunları mutlaka dile getirmeliyiz. Kayseri Ticaret Odası olarak tüm
üyelerimizin ve halkımızın bilinçli birer tüketici olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.
Yasaların bize verdiği haklardan yararlanan, bilinçli üreten ve bilinçli tüketen bir toplum
olmamızı temenni ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h6297.html
Erişim Tarihi: 17.03.2014

